
 

E D I T A L  
 

Nº 58/2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

ÁLVARO DOS SANTOS BEIJINHA, FAZ PÚBLICO QUE:  ---------------------------------  

De harmonia com a deliberação tomada em reunião ordinária realizada dia catorze de 

julho de dois mil e dezasseis, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, aprovou 

efetuar uma hasta pública para a cedência do direito à exploração de uma loja 

correspondente à fração “A” do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de 

Santo André sob o artigo 5 465º, sita no Edifício “Al Tarik” (loja 1), na Costa de Santo 

André, destinada à instalação de um estabelecimento tipo Mini-Mercado, para venda de 

produtos alimentares e outros de primeira necessidade. ---- ------------------------------------- 

O valor de base de licitação é de 200,00€ (duzentos euros) acrescido do IVA, não 

podendo os lanços seguintes ser de valor inferior a 25,00€.  --------------------------------------  

No dia da hasta pública, será efetuado o pagamento de 25% do valor da adjudicação, na 

Tesouraria da Câmara Municipal, sob pena de ineficácia da mesma se não for efetuado.- 

Os restantes 75% do valor da adjudicação serão pagos previamente à celebração do 

contrato de cedência.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Com a celebração do contrato, o adjudicatário pagará ao Município as rendas relativas 

ao primeiro e segundo mês do período de cedência.-------------------------------------------------  

O período de cedência será de 3 (três) anos e o valor da renda mensal será de 100.00€ 

(cem euros) com o IVA incluído à taxa legal em vigor.  -------------------------------------------  

A atualização da renda será efetuada anualmente de acordo com o coeficiente de 

atualização das rendas não habitacionais. --------------------------------------------------------------  

O procedimento será efetuado através de licitação verbal e decorrerá na Reunião da 

Câmara Municipal, em 04 de agosto de 2016, pelas 11,30 horas, na Sala de Sessões do 

Edifício Sede do Município de Santiago do Cacém.  ------------------------------------------------  

À hasta pública podem concorrer todos os interessados devendo, para o efeito, 

apresentar no dia da hasta pública, fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de 

contribuinte, ou cartão de cidadão, (se pessoa singular), ou Certidão Permanente (se 

pessoa coletiva), e identificação do representante presente no ato. ------------------------------  

As Condições e o Caderno de Encargos da Hasta Pública, podem ser consultadas na 

Secção de Aprovisionamento e Património do Município de Santiago do Cacém, 

durante o horário normal de expediente, até ao dia anterior à realização da hasta pública, 

e no sítio web do Município.  ------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



 

Este Edital é constituído apenas por parte das condições da hasta pública, pelo que os 

interessados deverão tomar conhecimento integral das peças do procedimento 

(Condições e Caderno de Encargos da Hasta Pública), por forma a ter um completo 

esclarecimento do mesmo.----------------------------------------------------------------------------------  

PARA CONSTAR E PARA OS DEVIDOS EFEITOS, SE PUBLICA ESTE E 

OUTROS DE IGUAL TEOR, QUE VÃO SER AFIXADOS NOS LOCAIS DE 

ESTILO.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Santiago do Cacém, 14 de julho de 2016. 

 

O Presidente 

 

 

- Álvaro dos Santos Beijinha – 

 

 

 
 


