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EDITAL 

N.º 64/2020 

N.º de Registo 12553 Data 05/06/2020  Processo 2020/300.10.005/138  

 

O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, ALBANO JOAQUIM 

MESTRE PEREIRA, FAZ PÚBLICO QUE: ------------------------------------------------------------------------- 

De harmonia com a deliberação tomada em reunião ordinária realizada no dia quatro de 
junho de dois mil e vinte, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém aprovou a realização de 
uma hasta pública para cedência do direito ao arrendamento rural de uma parcela de 
terreno com a área de 175,50 ha, que faz parte integrante do prédio rústico denominado 
“Pinhal do Concelho”, localizado na freguesia e concelho de Santiago do Cacém, descrito na 
conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o número 122 e inscrito na 
matriz predial cadastral sob o artigo 88º da Secção J, destinada a exploração agrícola ou 
serviços associados à agricultura ou à pecuária, exceto o pastoreio de gado bovino, não lhe 
podendo ser dado outro fim ou uso, salvo autorização escrita pelo Município. -------------------- 
O procedimento será efetuado através de licitação verbal e decorrerá na reunião ordinária 
da Câmara Municipal a realizar em 25 de junho de 2020, pelas 10,00 horas, na Sala de 
Sessões da Sede do Município. ----------------------------------------------------------------------------------
O preço base de licitação é de 75,00 € (setenta e cinco euros) por hectare, e os lanços 
seguintes serão no valor mínimo de 1,00 € (um euro).  
O critério de adjudicação será o da proposta mais vantajosa para o Município, tendo em 
conta o valor mais elevado oferecido na licitação. --------------------------------------------------------- 
Na sequência imediata do ato público, o adjudicatário deverá efetuar o pagamento de 25% 
do valor de adjudicação e os restantes 75% serão pagos previamente à celebração do 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Município de Santiago do Cacém reserva-se o direito de não adjudicar o direito ao 
arrendamento, se motivos supervenientes de fundamentado interesse público o 
justificarem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A cedência de exploração será efetuada pelo período de 7 (sete) anos, a contar da data de 
celebração do contrato, renovável automaticamente, por períodos sucessivos de sete anos,  
até ao limite de 28 anos, exceto por oposição à renovação ou por denúncia, de qualquer 
uma das partes, mediante comunicação escrita, registada com aviso de receção, com a 
antecedência mínima de um ano, do termo do prazo do arrendamento ou da sua renovação. 
O adjudicatário obriga-se a pagar ao Município de Santiago do Cacém uma renda anual, 
sendo o valor a pagar, o que resultar da licitação. ---------------------------------------------------------  
As Condições e o Caderno de Encargos da Hasta Pública, podem ser consultados na Secção 
de Aprovisionamento e Património do Município de Santiago do Cacém, de segunda-feira a 
sexta-feira entre as 8:30 horas e as 16:00 horas, até à data da realização da hasta pública, ou 
no sítio da internet do Município de Santiago do Cacém, em www.cm-santiagocacem.pt. -----  

http://www.cm-santiagocacem.pt/
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Os interessados podem solicitar no Serviço de Património, durante o horário de expediente, 
ou através de correio eletrónico para o endereço património@cmsantiagocacem.pt, os 
esclarecimentos necessários à correta compreensão e interpretação dos elementos 
expostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
da Hasta Pública e Caderno de Encargos), por forma a ter um completo conhecimento 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, 05 de junho de 2020. 
 

 

O Vereador, 
 

 

 

 

 

 

- Albano Pereira – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento assinado digitalmente . Validade equivalente à assinatura autografa.   
Qualquer cópia deste documento apenas é válida com aposição de selo branco em uso na instituição. 

http://www.cm-santiagocacem.pt/
mailto:geral@cm-santiagocacem.pt
mailto:património@cmsantiagocacem.pt

		App AIRC
	2020-06-05T12:52:54+0100
	Portugal
	ALBANO JOAQUIM MESTRE PEREIRA




