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Secção I 

Disposições Gerais 

ARTIGO 1.° 

OBJETO E MODALIDADE DO CONCURSO 

1 - O concurso tem por objeto a celebração de contrato de arrendamento rural, com a 

necessária entrega para exploração, do prédio rústico, com a área de 63.300 m2 

(sessenta e três mil e trezentos metros quadrados), sito na freguesia de Moimenta da 

Beira, concelho de Moimenta da Beira, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Moimenta da Beira sob o número setenta e quatro e inscrito na respectiva matriz 

predial rústica sob o artigo 558.º. 

2 - O concurso é público, podendo apresentar proposta todas as entidades que se 

encontrem nas condições gerais estabelecidas por lei. 

3 - O valor base indicativo de renda para efeitos do concurso é de €1.250,00 (mil 

duzentos e cinquenta euros). 

ARTIGO 2.° 

ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE 

A entidade pública contratante é o Município de Moimenta da Beira, sito no Largo do 

Tabolado, 3620-324 Moimenta da Beira, com o telefone n.º 254 520 070, Fax n.º 254 

520 071, endereço de correio eletrónico: cmmbeira@cm-moimenta.pt e sitio na Internet 

http://www.cm-moimenta.pt. 

ARTIGO 3.° 

CONCORRENTES 

1. Podem concorrer pessoas singulares, coletivas ou equiparadas, individualmente ou 

que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em 

consórcio externo, em regime de disponibilidade solidária, no caso de lhes ser 

adjudicado o presente concurso. 

2. As entidades concorrentes têm de estar reconhecidas como entidades de 

competência, solvibilidade e idoneidade, que cumpram as seguintes condições: 

a) Não serem devedores de impostos ao Estado português; 

b) Não serem devedores de contribuições à Segurança Social, devidamente comprovada 

por certidão emitida pelo Instituto de Segurança Social; 
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c) Não serem devedores de contribuições à Autoridade Tributária e Aduaneira, 

devidamente comprovada por certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira; 

d) Não serem devedores ao Município de Moimenta da Beira. 

3. Durante a fase de elaboração das propostas, os interessados poderão visitar o 

espaço objeto do concurso. 

4. As visitas devem ser requeridas ao júri do concurso, durante o primeiro terço do 

prazo para apresentação de propostas, devendo realizar-se até ao final do segundo 

terço do mesmo prazo. 

Secção II 

Propostas 

ARTIGO 4.° 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. Os interessados poderão formular a sua proposta a concurso, nas datas e locais 

indicados no edital de publicitação deste concurso. 

2. As propostas e os documentos que as acompanham, podem ser entregues pelos 

concorrentes ou seus representantes, diretamente durante o período normal de 

atendimento ao público no Balcão Único de Atendimento, da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de receção. 

2. O período normal de atendimento ao público no Balcão Único de Atendimento é das 

9:00 h às 16:30 h. 

3. Se o envio das propostas se efetuar pelo correio, o concorrente será o único 

responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar 

qualquer reclamação na hipótese da entrada dos documentos se verificar já depois de 

esgotado o prazo de entrega das propostas. 

ARTIGO 5.º 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1. A entidade que preside ao concurso é a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a 

quem deverão ser apresentadas por escrito, dentro do primeiro terço do prazo fixado 

para apresentação de propostas, as reclamações e pedidos de esclarecimento de 

quaisquer dúvidas surgidas na interpretação das peças do processo de concurso. 

2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados por escrito, 

até ao fim do segundo terço do prazo fixado para apresentação das propostas. 
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3. A adjudicação é da competência da Câmara Municipal, mediante proposta do Júri 

designado para o efeito. 

4. O júri será constituído por: 

Presidente: PAULO ALEXANDRE MATOS FIGUEIREDO (Chefe da Divisão Económica e 

Financeira); 

Vogais Efetivos: NUNO MIGUEL PEREIRA ALVES (Técnico Superior), EDUARDO DE 

CARVALHO SEIXAS (Técnico Superior); 

Vogais Suplentes: LUÍS MANUEL FILIPE DA SILVA (Chefe da Divisão de Obras e Serviços 

Urbanos) E PAULO MIGUEL RODRIGUES SOARES, Coordenador Técnico. 

 

ARTIGO 6.º 

DOCUMENTOS QUE INSTRUEM AS PROPOSTAS 

1. A proposta a elaborar de acordo com modelo anexo (Modelo I), será instruída com 

os seguintes documentos: 

a) Identificação do concorrente, mencionando o seu nome, número de contribuinte, 

número do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou de pessoa coletiva, estado civil, 

domicilio, ou, no caso de pessoa coletiva, cópia da respetiva matricula na Conservatória 

do Registo Comercial. 

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I. 

c) No caso de pessoa coletiva, documentos de prestação de contas dos últimos três 

exercícios findos ou dos exercícios findos desde a sua constituição, caso tenha ocorrido 

há menos de três anos; 

d) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS dos últimos três anos; 

e) No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compõe 

deve apresentar os documentos referidos nas alíneas anteriores. 

f) Certidão permanente ou autorização para consulta da mesma no sitio 

www.portaldaempresa.pt. tratando-se de pessoa coletiva; 

g) E ainda os documentos referidos no n.º 2, do artigo 3.º do presente Programa de 

Concurso. 

h) Valor da renda anual que oferece; 

i) Curriculum Vitae; 

j) - Documento comprovativo dos CAE's; 
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k) - Declaração sobre a ocupação pretendida e as principais inovações que se pretende 

incrementar nas mesmas; 

l) Outros elementos que o candidato considere relevantes para apreciação da sua 

proposta. 

2. Será motivo de exclusão a falta de entrega de documentos que coloque em causa a 

igualdade dos concorrentes na avaliação das suas propostas. 

ARTIGO 7.° 

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. A proposta e os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua 

portuguesa ou, no caso de não o serem, serão acompanhados da tradução 

devidamente autorizada e em relação à qual o concorrente declara aceitar a 

prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. Não poderá conter 

palavras riscadas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 

2. A proposta será encerrada em sobrescrito opaco e fechado, em cujo rosto se 

escrevera as palavras "Proposta para concurso público de arrendamento rural" e o 

nome ou a denominação social do concorrente e o seu endereço, o qual conterá dois 

invólucros fechados: um destinado aos documentos e outro destinado à proposta 

propriamente dita. 

3. Num dos invólucros, em cujo rosto deverá estar inscrita a palavra "Documentos" 

deverão ser incluídos os documentos de habilitação a que se referem as alíneas a) a g) 

do artigo 6.° do presente programa do concurso. 

4. No outro invólucro, em cujo rosto deverá estar inscrita a palavra "Proposta", deverão 

ser incluídos os documentos relativos à proposta a que se referem as alienas h) a l), do 

artigo 6.° do presente programa de concurso. 

Secção III 

Ato público do concurso 

ARTIGO 8.º 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

1 - A abertura das propostas, terá lugar Salão Nobre dos Paços do Município de 

Moimenta da Beira e realizar-se-á pelas 14 horas do 3.° dia útil que se seguir ao expirar 

do prazo para entrega das propostas. 
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2 - À sessão do ato público pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem 

intervir os concorrentes e os seus representantes, estes últimos devidamente 

credenciados. 

ARTIGO 9.° 

EXCLUSÃO DE CONCORRENTES 

São excluídos os concorrentes: 

a) Cujas propostas não sejam recebidas no prazo fixado; 

b) Os que não reúnam as condições previstas no artigo 3.°. 

ARTIGO 10.° 

EXCLUSÃO DAS PROPOSTAS 

São excluídas as propostas que não contenham os elementos exigidos no artigo 6° e 

7.°. 

ARTIGO 11.º 

CRITÉRIO DE QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A proposta vencedora será aquela que apresentar o valor de renda mais elevado.   

 

Secção IV 

Apreciação e Adjudicação 

ARTIGO 12.º 

ADJUDICAÇÃO 

Com base em deliberação fundamentada pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, 

a adjudicação será atribuída ao concorrente cuja proposta fique classificada em 

primeiro lugar. 

ARTIGO 13.º 

NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

1 - Nos cinco dias posteriores à respetiva decisão, todos os concorrentes são notificados 

do ato de adjudicação. 

2 - No mesmo prazo devem ser solicitados ao adjudicatário os documentos necessários 

à outorga do contrato. 

ARTIGO 14.º 

ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

1. A adjudicação considera-se sem efeito quando, por facto que lhe seja imputável o 

adjudicatário: 
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a) Não entregue a documentação que lhe é exigida; 

b) Não compareça no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, sem razão 

que o justifique. 

2. Nos casos previstos no número anterior, a adjudicação pode ser feita ao concorrente 

Classificado em segundo lugar. 

 

ARTIGO 15.º 

CAUSAS DA NÃO ADJUDICAÇÃO 

1. A Câmara Municipal de Moimenta da Beira reserva-se o direito de não adjudicar o 

arrendamento rural da parcela de terreno, devendo para o efeito fundamentar a 

decisão. 

2. Caso se verifique a não adjudicação os concorrentes serão notificados da decisão e 

dos fundamentos que a justifiquem. 

3. A Câmara Municipal é soberana nas suas decisões e delas não cabe o direito de 

recurso. 

Secção V 

Contrato 

ARTIGO 16.º 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO 

1. O contrato deve ser celebrado no prazo de 10 dias a contar do conhecimento da 

decisão de adjudicação. 

2. A entidade pública contratante comunica ao adjudicatário, com a antecedência 

mínima de cinco dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato. 

3. Se a entidade pública contratante não celebrar o contrato no prazo fixado, pode o 

adjudicatário desvincular-se da proposta. 

Secção VI 

Declarações 

ARTIGO 17.º 

FALSIDADE DE DOCUMENTOS E DE DECLARAÇÕES 

Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 

penal, a falsificação de documentos ou a prestação culposa de falsas declarações 

determina, consoante o caso, a respetiva exclusão ou a invalidade da adjudicação e dos 

atos subsequentes. 
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ANEXO I 

(de acordo com o disposto no artigo 6.° do Programa de Concurso Público de 

arrendamento rural). 

Exmo. Senhor Presidente 

Da Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

............ .................. . .. ..................................... .... ..... (nome, número de 

identificação fiscal e morada), na qualidade de representante legal de (1) ........ .. .. .. .. 

.. .... .. (firma, número de identificação fiscal e sede), tendo tomado inteiro e perfeito 

conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na 

sequência do processo de Programa de Concurso Público para o arrendamento rural do 

prédio rústico, com a área de 63.300 m2 (sessenta e três mil e trezentos metros 

quadrados), declara sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a 

executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno 

de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas 

cláusulas e ao pagamento de uma retribuição mensal. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete em tudo ao que respeitar à 

execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

Data: ..................... ..... .... ... ... .... ....... ... .. .... . 

Assinatura: ............ , .................... ... .................. .... .. .. .. .. . 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão "a sua 

representada 
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