






 

JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE RANA 

CONCELHO DE CASCAIS 

PROGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

HASTA PÚBLICA PARA ARRRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES DA JUNTA 

DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE RANA EM OUTEIRO DE POLIMA 

 

Artigo 1º 

Objeto do Concurso 

O presente concurso destina-se ao arrendamento de instalações da Junta de Freguesia 

de S. Domingos de Rana, sitas em Outeiro de Polima, Loja 2, R/C, para fim não 

habitacional – exercício de comércio e/ou prestação de serviços.  

Artigo 2º 

Hasta Pública 

A hasta pública para arrendamento de instalações da Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Rana, sitas em Outeiro de Polima, Loja 2, R/C, para fim não habitacional 

– exercício de comércio e/ou prestação de serviços, realizar-se-á na sala de reuniões do 

Executivo, no edifício-sede da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana, perante a 

Comissão para esse fim designada pelo Executivo. 

Artigo 3º 

Consulta do Processo 

O processo, constituído pelo Programa de Concurso e pela planta da localização da 

loja a arrematar, está disponível no edifício-sede da Junta de Freguesia, e poderá ser 

consultado nas horais normais de expediente. 

Artigo 4º 

Ato de Arrematação em Hasta Pública 

1. A arrematação por hasta pública decorrerá perante uma Comissão nomeada pelo 

Executivo e será anunciada por Edital, do qual deverão constar as condições e base 

de licitação estabelecidas pela autarquia, e será afixado nos locais públicos do 

costume, com antecedência de 15 (quinze) dias. 
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2. A Comissão será constituída por três elementos designados pela Junta de Freguesia, 

sem prejuízo de, por questões de funcionalidade, poder ser prestado apoio por 

quaisquer funcionários ou de, em caso de falta ou impedimento de qualquer dos 

membros efetivos, a Presidente de Junta designar substituto. 

 

Artigo 5º 

Concorrentes 

1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em carta fechada e selada, 

dirigida à Senhora Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana 

2. As propostas deverão chegar aos serviços de Logística da Junta de Freguesia por 

carta registada ou presencialmente no horário normal de expediente. 

3. Os interessados deverão mencionar no requerimento o seu interesse em licitar a 

loja, o nome, a morada, o número de contribuinte, o estado civil, a idade e profissão. 

Deverão juntar fotocópia do cartão de cidadão e cópia da declaração de início de 

atividade ou cópia da última declaração de rendimentos; 

4. Tratando-se de pessoas coletivas, devem estas ser identificadas pela sua 

denominação social, número de identificação fiscal, sede, objeto social, nome dos 

titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, 

código de acesso à certidão permanente no Portal da Empresa. Deverão juntar 

fotocópia do pacto social bem como fotocópia do cartão de cidadão do(s) seu(s) 

sócio(s) gerente(s). 

 

Artigo 6º 

Base de Licitação 

A base de licitação para arrendamento de instalações da Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Rana, sitas em Outeiro de Polima, Loja 2, R/C, para fim não habitacional 

– exercício de comércio e/ou prestação de serviços consta do Edital a fixar. 
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Artigo 7º 

Esclarecimentos 

Antes do início da hasta pública serão prestados todos os esclarecimentos sobre o seu 

objeto e procedimentos. Porém, iniciada a licitação, não serão dadas quaisquer outras 

explicações. 

 

Artigo 8º 

Licitação 

1. Iniciada a hasta pública, proceder-se-á à abertura de propostas, ato contínuo, à 

licitação verbal entre os concorrentes, ficando a constar da ata os lanços 

sucessivamente oferecidos. 

2. Não serão admitidos lanços de valor inferior a € 50,00 (cinquenta euros). 

 

Artigo 9º 

Adjudicação 

1. A adjudicação para arrendamento de instalações da Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Rana, sitas em Outeiro de Polima, Loja 2, R/C, para fim não 

habitacional – exercício de comércio e/ou prestação de serviços será feita pelo 

maior lanço oferecido acima da base de licitação estabelecida pela Junta de 

Freguesia e constante do Edital. 

2. No caso de desistência ou não pagamento da licitação, a Junta de Freguesia poderá 

adjudicar o direito de ocupação ao lanço oferecido no montante imediatamente 

inferior. 

3. A Junta de Freguesia reserva-se o direito de não adjudicar a concessão no caso de 

entender não estar devidamente salvaguardado o interesse da Freguesia. 

4. Caso o adjudicatário tenha dívidas à Junta de Freguesia, a atribuição ficará 

condicionada à liquidação total das mesmas, sob pena de perder a atribuição e sem 

direito a qualquer indemnização. 
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Artigo 10º 

Início da Atividade 

O concorrente a quem for adjudicado a loja fica obrigado a dar início à atividade no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias seguidos, contados sobre a data de notificação da 

adjudicação, prazo este eventualmente prorrogável, por um período máximo de 60 

(sessenta) dias, mediante autorização do Presidente da Junta, sob pena de caducar o 

direito à concessão. 

 

Artigo 11º 

Pagamentos 

1. O titular do direito de ocupação fica obrigado, após a licitação, a depositar, no ato 

de arrematação, 50% do respetivo valor, sendo emitida guia de receita do 

comprovativo do pagamento, sob pena de, não o fazendo, esta se considerar sem 

efeito. 

2. Após a adjudicação será o concessionário notificado, de imediato, para, no prazo de 

48 horas, proceder à liquidação integral, bem como ao pagamento da rendo do mês 

em curso. 

 

Artigo 12º 

Transferência do Direito de Ocupação 

Após a adjudicação, transfere-se para o concessionário o uso do correspondente 

espaço, ficando o mesmo responsável por todos os encargos a ele respeitantes, 

decorrentes da lei, contrato ou regulamento aplicável à atividade exercida. 
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Artigo 13º 

Formalização da Adjudicação 

1. A adjudicação será formalizada através de contrato, a celebrar no prazo máximo de 

10 (dias) a contar da data da adjudicação, devendo nesse ato o concessionário fazer 

prova negativa de dívidas à Segurança Social e às Finanças. 

2. No caso de não comparência ao ato de celebração do referido contrato, cuja data 

será comunicada ao arrematante com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, ou de 

impossibilidade da sua celebração por causa que não lhe seja imputável, considera-

se sem efeito a anterior adjudicação, perdendo o concessionário o direito de 

quaisquer quantias eventualmente já pagas. 

3. A comunicação referida no número anterior será acompanhada de minuta do 

contrato a celebrar, a qual se considera tacitamente aprovada se hão for sugerida 

qualquer alteração até ao último dia anterior ao designado para a sua formalização. 

 

Artigo 14º 

Licenciamento 

Os titulares do direito de ocupação não ficam dispensados da apresentação de 

quaisquer projetos de licenciamento complementares da atividade autorizada, 

designadamente publicidade, ocupação de espaço público ou outros. 

 

 

 


