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INFORMAÇÃO 

Nº  3993   
Data:  18/05/2020   
Processo:  2020/150.10.700/15  
 
De:   Catarina Isabel Neto Façanha  

 

ASSUNTO: Hasta Pública para: "Concessão da exploração do Bar Concerto na Praia da Tocha" - 

Reagendamento do Ato Público de Arrematação da Hasta Pública 

 

A Hasta Pública para "Concessão da exploração do Bar Concerto na Praia da Tocha" foi aberta, com 

condições aprovadas conforme deliberação da Assembleia Municipal de 27/02/2020, sob proposta da 

Câmara de 11/02/2020, tornado público nos termos do Edital n.º 18, de 28/02/2020. 

Contudo, por vicissitudes do estado de emergência e nos termos do Despacho n.º 23/2020-PR, de 

27/03/2020 o procedimento foi suspenso e o ato público de arrematação da Hasta Pública que estava 

agendado para 07 de abril de 2020 não ocorreu. 

Assim, dado o terminus do estado de emergência e a alteração das medidas de confinamento haverá que 

proceder a novo agendamento do ato público de arrematação da Hasta Pública, sendo que o mesmo será 

divulgado no site do Município, sita em www.cm-cantanhede.pt 

Deste modo, importa informar que o ato público de arrematação da Hasta Pública será realizado, 

presencialmente, no dia 02 de junho de 2020, pelas 15h00m, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 

devendo salvaguardar-se todas as indicações da D.G.S. quanto a esta matéria. 

Por fim, apenas ressalvar que o período de início da Concessão que estava previsto para 01 de maio de 

2020, e por força das limitações expressas, se considera como o dia 01 de julho de 2020, sendo que se 

salienta a manutenção das restantes condições expressas no Processo de Concurso. 

Depois, também se salvaguarda que o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação dos documentos do 

contrato expresso nos termos do ponto 7., do Programa de Procedimento, se considera como o dia 18 de 

junho de 2020. 

À consideração superior. 

 



 

17 - HASTA PÚBLICA PARA “CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR 

CONCERTO NA PRAIA DA TOCHA” / REAGENDAMENTO DO ATO PÚBLICO DE 

ARREMATAÇÃO DA HASTA PÚBLICA: A Senhora Presidente da Câmara 

apresentou ao Executivo uma informação prestada em 18/05/2020 pelo Departamento 

Administrativo e Financeiro / Divisão Financeira e de Aprovisionamento, do seguinte 

teor: “A Hasta Pública para "Concessão da exploração do Bar Concerto na Praia da 

Tocha" foi aberta, com condições aprovadas conforme deliberação da Assembleia 

Municipal de 27/02/2020, sob proposta da Câmara de 11/02/2020, tornado público nos 

termos do Edital n.º 18, de 28/02/2020. Contudo, por vicissitudes do estado de 

emergência e nos termos do Despacho n.º 23/2020-PR, de 27/03/2020 o 

procedimento foi suspenso e o ato público de arrematação da Hasta Pública que 

estava agendado para 07 de abril de 2020 não ocorreu. Assim, dado o terminus do 

estado de emergência e a alteração das medidas de confinamento haverá que 

proceder a novo agendamento do ato público de arrematação da Hasta Pública, sendo 

que o mesmo será divulgado no site do Município, sita em www.cm-cantanhede.pt. 

Deste modo, importa informar que o ato público de arrematação da Hasta Pública será 

realizado, presencialmente, no dia 02 de junho de 2020, pelas 15h00m, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, devendo salvaguardar-se todas as indicações da 

D.G.S. quanto a esta matéria. Por fim, apenas ressalvar que o período de início da 

Concessão que estava previsto para 01 de maio de 2020, e por força das limitações 

expressas, se considera como o dia 01 de julho de 2020, sendo que se salienta a 

manutenção das restantes condições expressas no Processo de Concurso. Depois, 

também se salvaguarda que o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação dos 

documentos do contrato expresso nos termos do ponto 7., do Programa de 

Procedimento, se considera como o dia 18 de junho de 2020.” A Câmara, por 

unanimidade e tendo por base a informação prestada pelo Departamento 



 

Administrativo e Financeiro / Divisão Financeira e de Aprovisionamento, deliberou 

reagendar o ato público de arrematação da hasta pública para a "Concessão da 

exploração do Bar Concerto na Praia da Tocha", para o dia 02/06/2020, nos precisos 

termos do preconizado na referida informação. A ata foi aprovada em minuta, quanto a 

esta parte, para efeitos imediatos ---------------------------------------------------------------------- 

Na Reunião de 
19/05/2020 


