
 

 

E D I T A L  
 

Nº 57/2016 
 

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 no dia catorze de 

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

realização de uma hasta pública para venda do Edifício dos antigos Paços Municipais, 

sito em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial sob os art.º 2182º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 00241/240985, da freguesia de Santiago do 

Cacém.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal a realizar em 4 de agosto de 2016, pelas 11,45 horas, na Sala de 

Sessões do Edifício-Sede do Município.  ---------------------------------------------------------------  

O preço base de licitação é de 50 000,00 € (cinquenta mil euros), e os lanços seguintes 

serão no valor mínimo de 1 000.00€ (mil euros). ----------------------------------------------------  

O valor resultante da adjudicação será pago na Tesouraria do Municipio de Santiago do 

Cacém, da seguinte forma:  --------------------------------------------------------------------------------  

- A quantia de 25% do valor de licitação, a serem pagos no ato final da licitação;  ---------  

- Os restantes 75% do valor de licitação, a serem pagos no ato da assinatura da escritura 

de compra e venda, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias a contar da data da 

hasta pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A escritura de Compra e Venda será marcada pela Secção de Aprovisionamento e 

Património do Município de Santiago do Cacém, no prazo máximo de 30 dias, a contar 

da data da hasta pública, do que dará conhecimento ao adjudicatário, do local, dia e hora 

de celebração da mesma, com a antecedência mínima de 8 dias.  -------------------------------  

A venda do imóvel será sujeita a cláusula de reversão, nos termos da qual o prédio 

vendido reverterá a favor do Município, caso o adquirente, por motivo que lhe seja 

imputável, não inicie as obras de reabilitação do imóvel, no prazo de dois anos, a contar 

da data de celebração da escritura de Compra e Venda, ou não as conclua, no prazo de 

quatro anos, a contar da mesma data. ------------------------------------------------------------- 

Caso se verifique a reversão do prédio, o Município fica obrigado a devolver ao 

adquirente o valor pago pela adjudicação deduzido de 1/3, e sem que tenha que pagar 

qualquer valor pelas benfeitorias realizadas no edifício. --------------------------------------- 

São devidas ao adquirente as despesas relativas ao Imposto de Selo, Imposto Municipal 

sobre as Transmissões (I.M.T.) e todos os encargos resultantes da celebração da 

escritura de Compra e Venda.  ----------------------------------------------------------------------------  



 

 

É da responsabilidade do adquirente a elaboração de todos os trabalhos necessários à 

recuperação e reabilitação do edificado bem como a obtenção das licenças e/ou 

autorizações necessárias à execução de todas as obras.  --------------------------------------------  

Na elaboração do projeto de licenciamento de obras de recuperação e reformulação do 

edifício existente, prevalecerão as indicações e condicionantes dos Serviços Técnicos da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Não será admissível a demolição do edifício assim como a alteração dos alçados 

confinantes com as ruas públicas. ------------------------------------------------------------------------  

O edifício encontra-se situado na Zona Especial de Proteção ao Pelourinho, o que 

pressupõe que qualquer intervenção que venha a ocorrer no mesmo, esteja sujeita a 

parecer da Direção Regional de Cultura do Alentejo.  ----------------------------------------------  

A obra de recuperação/reformulação do imóvel deverá iniciar no prazo de 2 anos e 

concluída no prazo de 4 anos, contados a partir da data da realização da escritura 

pública de compra e venda;  -------------------------------------------------------------------------------  

As Condições da Hasta Pública e as Condições Especiais a observar pelo adquirente, 

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, 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 - 


