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EDITAL N.º 209/2021 

 
Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público que, por deliberação de reunião 
de Câmara Municipal de 30 de novembro, foi determinado o procedimento de hasta pública para adjudicação do direito 
ao arrendamento, para fins não habitacionais, de dois (2) espaços destinados a comércio, sitos no Pavilhão do Lis, 
Cortes, da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e a respetiva publicitação do mesmo. 
A hasta pública realiza-se no dia 07 de janeiro de 2022, pelas 10:00 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal 
de Leiria. 
As ofertas de licitação aceites em lanços múltiplos de €25,00 (vinte e cinco euros). 
O direito ao arrendamento é por 15 anos, não renováveis, sendo os espaços entregues aos adjudicatários em tosco. 
O critério de adjudicação do direito ao arrendamento do espaço é o da licitação de valor mais elevado. 
O valor resultante da arrematação, corresponde ao valor da renda mensal a pagar. 
O adjudicatário provisório deve efetuar o pagamento correspondente à primeira renda, no valor por si oferecido e que 
consubstancia o da arrematação no final da praça da hasta pública e após a emissão do respetivo documento para 
pagamento. 
O adjudicatário provisório deve efetuar o pagamento do valor, em numerário ou por multibanco, nos competentes 
serviços da Câmara Municipal de Leiria. 
O espaço objeto de direito ao arrendamento pode ser visitado por qualquer interessado, de 06 de dezembro de 2021 a 
05 de janeiro de 2022, todos os dias úteis, no horário das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, desde que o 
requeiram, por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal, com antecedência de, pelo menos, dois dias úteis, 
relativamente à data pretendida. Todos os elementos ao presente Regulamento estão disponíveis para consulta no 
sítio institucional do Município de Leiria em www.cm-leiria.pt ou no Balcão Único de Atendimento, no Edifício do 
Município de Leiria, sito no Largo da República, Leiria, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h30, mediante 
marcação prévia. 

Identificação dos espaços objeto de arrendamento:  

                         
 
Leiria, 06 de dezembro de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 
 

 
Gonçalo Lopes 

 

 

Espaço 
Área total 

(m2) Uso 
Valor base de Licitação 

(mensal) 
Duração do direito de 

arrendamento 

Um 32,58 m2 Comercio € 100,00 15 (Quinze) anos, não renovável 

Dois 66,80 m2 Comércio € 200,00 15 (Quinze) anos, não renovável 
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