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EDITAL 

N.º 24/2021 

N.º de Registo 8581 Data 07/04/2021  Processo 2021/300.10.005/98  

 

ALBANO JOAQUIM MESTRE PEREIRA, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DO CACÉM, no uso da competência subdelegada pelo Presidente da Câmara, no despacho 

exarado no documento interno com o registo nº 18491, de 26 de outubro de 2017, e 

conferida pela alínea t) do nº 1 do artigo 35º, para efeitos do disposto no nº 1 do artigo 56º, 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, FAZ 

PÚBLICO QUE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De harmonia com a deliberação tomada em reunião ordinária realizada dia 01 de abril de 

dois mil e vinte e um, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém vai efetuar um 

procedimento por Hasta Pública, com vista ao arrendamento, de várias parcelas de terreno, 

em prédios rústicos e que constituem quatro lotes, localizados no concelho de Santiago do 

Cacém, destinados a exploração agrícola ou serviços associados à agricultura ou à pecuária, 

nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Lote 1 - “BOAVISTA” – com a área total de 22,59ha; ------------------------------------------------------  

Monte Novo da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 2º da Secção I. ---------  

Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 3º da Secção I. ------------------------------  

Herdade da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 8º da Secção I. --------------  

Courela das Oliveiras da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 12º da Secção 

I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote 2 - “PROPRIEDADE ANEXAS À ZIL DE SANTIAGO DO CACÉM” - com a área total de 

3,27ha; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Moinho do Rio da Velha, com a área de 0,225ha, inscrito na matriz predial sob o artigo 224º 

da Secção L; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rio da Velha, com a área de 8,500ha, inscrito na matriz predial sob o artigo 289º da Secção L.  

Lote 3 - “HERDADE DO CANAL”- com a área total de 28,87ha; -----------------------------------------  

Parcela – Herdade do Canal, inscrito na matriz predial sob o artigo 1º da Secção O. -------------  

Lote 4 - “PINHAL DO CONCELHO”- com a área total de 125,50ha; -------------------------------------  

Parcela – Pinhal do Concelho, inscrito na matriz predial sob o artigo 88º da Secção J. -----------  

A exploração das parcelas de terreno será efetuada de acordo e com observância das 

condições constantes no Caderno de Encargos do procedimento. ------------------------------------  

Poderão concorrer todos os interessados devendo, para o efeito, apresentar no dia da hasta 

pública, os seguintes documentos: ----------------------------------------------------------------------------  

http://www.cm-santiagocacem.pt/
mailto:geral@cm-santiagocacem.pt
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a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte, ou do cartão de cidadão, 

(se pessoa singular).  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Certidão permanente (se pessoa coletiva), e identificação do representante presente no 

ato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

As propostas serão efetuadas por licitação verbal, no dia do ato público, a partir do valor 

base de licitação que será de 50,00 € por hectare, para os lotes nºs 1, 3 e 4, e de 75,00 €, 

para o lote nº 2, não podendo os lanços seguintes ser de valor inferior a 1,00 € (um euro) e 

cujos valores resultantes das licitações servirão para determinar o valor anual das rendas a 

pagar ao Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O critério de adjudicação será o da proposta mais vantajosa para o Município, tendo em 

conta o valor mais elevado oferecido na licitação, que deverá, até ao dia útil seguinte ao do 

ato público, proceder ao pagamento de 25% do valor da adjudicação. ------------------------------  

O ato público terá lugar pelas 10,00 horas do dia 22 de abril de 2021, durante a reunião 

ordinária da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

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 e Paços do Concelho, 05 de abril de 2021 

 
 
 
 

O Vereador, 
(no uso da competência subdelegada pelo despacho exarado no documento interno, 

com o registo n.º 18491, de 26 de outubro de 2017) 

 
 

 

 

 

 

– Albano Joaquim Mestre 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. 
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