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PARTE I 

 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

ARTIGO 1.º 

Objeto da Hasta Pública 

1. A hasta pública tem por objeto a adjudicação de extração e alienação de cortiça na 

árvore constituída por 1 lote, localizado no Concelho do Barreiro, nas freguesias de 

Santo António da Charneca e na União das Freguesias de Alto Seixalinho, Santo 

André e Verderena, em conformidade com a discriminação constante das Clausulas 

Técnicas do Caderno de Encargos e do Mapa da Praça.  

2. O Municipio do Barreiro – entidade adjudicante – vende a cortiça tal como a põe na 

praça, não garantindo o número de arrobas previsto nem a sua qualidade.  

 

ARTIGO 2.º 

Reconhecimento do Local dos Lotes 

1. Entre a data de publicitação do anúncio e a data da realização do Ato Público, os 

interessados poderão verificar os lotes e fazer os respetivos reconhecimentos, 

podendo ser acompanhados por um funcionário do Municipio. 

2. Não serão consideradas reclamações em relação à constituição do lote, após a 

realização do ato público. 

 

ARTIGO 3.º 

Serviços a efetuar 

1. Extração de cortiça com idade, bem como de cortiça virgem, de acordo com as 

normas expressas nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, na área 

correspondente às propriedades ou frações identificadas no artigo 14.º, discriminadas 

nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, na cartografia e no Mapa de Praça. 

2. A cortiça extraída em cada local deverá ser transportada e acomodada pelo 

comprador, para o local que entender.  

 

ARTIGO 4.º 

Local 

Os trabalhos a executar desenvolver-se-ão em várias propriedades do Municipio do 

Barreiro, nas freguesias de Santo António da Charneca e na União das Freguesias de 
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Alto Seixalinho, Santo André e Verderena, conforme descrito no Mapa da Praça. 

 

ARTIGO 5.º 

Prazo de execução 

1. O contrato entra em vigor no dia da sua assinatura e é válido pelo prazo de 60 dias, 

podendo ser prorrogável a pedido do adjudicatário.  

2. O adjudicatário comunicará ao Municipio do Barreiro, com uma antecedência 

mínima de 48 horas, a data em que poderá dar início aos trabalhos.  

3. A realização dos trabalhos para a extração de cortiça e respetivo levantamento da 

mesma no campo será dado como concluída quando tiver sido extraída toda a cortiça 

com idade legal, em condições de ser extraída sem causar dano no entrecasco do 

arvoredo existente na área objeto deste procedimento e tiver sido retirada a mesma 

das propriedades.  

4. Os trabalhos devem estar concluídos até ao dia 15 de Agosto de 2014.  

5. Os locais de extração da cortiça deverão ficar o mais limpos possível.  

 

ARTIGO 6.º 

Valor do Lote 

O valor do Lote será determinado conforme se indica:  

1. A base de licitação para cada um dos N.ºs do Lote é aquela que se indica no mapa 

da praça;  

2. O valor total do lote será o mais elevado obtido na proposta escrita durante o ato 

público da presente hasta pública ou o valor mais elevado obtido na licitação verbal.   

 

ARTIGO 7.º 

Condições de pagamento 

1. O pagamento da cortiça, objeto da presente hasta pública, deverá ser efetuado na 

sua totalidade no ato da adjudicação, salvo acordo, estabelecido no ato público, entre 

todas as partes envolvidas.  

1.1. Os pagamentos podem ser feitos por cheque à ordem do Municipio do Barreiro ou 

transferência bancária, para o NIB a indicar oportunamente.  

 

ARTIGO 8.º 

Sigilo 

O adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que os seus técnicos venham a 

ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade adjudicante. 
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ARTIGO 9.º 

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade contratual se, por caso fortuito 

ou de força maior, designadamente, greves e outros conflitos coletivos de trabalho, 

questões climatéricas ou questões técnicas não imputáveis às partes ou destas não 

dependentes, houver impossibilidade de dar cumprimento às obrigações assumidas no 

contrato. 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar 

tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a 

situação. 

ARTIGO 10.º 

Rescisão de contrato 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, 

nos termos gerais do direito, à outra parte o direito a rescindir o contrato, sem prejuízo 

das correspondentes indemnizações legais.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior considera haver-se incumprimento 

definitivo quando os trabalhos de extração não forem executados de acordo com as 

cláusulas técnicas, ou por falta de início ou regular reinício da execução daqueles, 

venha a ocorrer num período superior a 30 dias úteis.  

 

ARTIGO 11.º 

Outros encargos do adquirente 

1. O adquirente é considerado o único responsável nas seguintes situações: 

a) Pela reparação e indemnização de todos os prejuízos ou danos, causados a 

terceiros ou ao Municipio do Barreiro por motivos que lhe sejam imputáveis;  

b) Pelas indemnizações devidas a terceiros na constituição de servidões provisórias 

ou da ocupação temporária de prédios particulares necessários à execução dos 

trabalhos;  

c) Por todos os prejuízos, causados à área florestal ou a terceiros, incluindo solos e 

linhas de água, decorrentes das operações referidas no Artigo 4.º;  

2. São da conta do adquirente todas as licenças e encargos legais necessários à 

execução dos trabalhos. 

3. É também da responsabilidade do adquirente apresentar no início dos trabalhos ao 

Setor de Património, da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial do Municipio do 

Barreiro as apólices de seguro de acidentes de trabalho relativamente a todo o 

pessoal presente no local. 
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4. O adquirente obriga-se a manter permanentemente os caminhos, incluindo valetas, 

tal como eles estavam à data do início das operações de exploração. 

 

ARTIGO 12.º 

Incumprimentos 

1. À falta de cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, o Municipio do 

Barreiro reserva-se o direito de rescindir unilateralmente o contrato, aplicando o 

previsto nos Art.º do 325.º ao 335.º do CCP, aprovado pelo D.L. n.º 18/08, de 29 de 

Janeiro, alterado e republicado pelo D. L. n.º 278/2009, de 2 de Outubro, Lei n.º 

3/2010 de 27 de Abril, D.L. n.º 131/2010 de 14 de Dezembro, Lei n.º 64-B/2011 de 30 

de Dezembro e D.L. n.º 149/2012 de 12 de Julho;  

2.  No caso de incumprimento contratual imputável ao adquirente e sem prejuízo do 

estipulado no número 4 do Artigo 13.º, este perde o valor total pago e a cortiça não 

retirada. 

3.  No(s) caso(s) acima referido(s) o(s) lote(s) será(ão) novamente alienado(s), 

ficando o adquirente obrigado a repor a diferença entre a sua oferta e o preço obtido 

na nova alienação, se inferior, bem como proceder ao pagamento de todos os 

prejuízos decorrentes da rescisão, além do previsto no ponto 3 deste Artigo. 

 

ARTIGO 13.º 

Foro competente 

A entidade competente para resolver questões administrativas emergentes da 

execução deste Caderno de Encargos é o Tribunal da Comarca de Almada.  
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

ARTIGO 14.º 

Local 

A cortiça a extrair, localiza-se em propriedades localizadas nas freguesias de Santo 

António da Charneca e na União das Freguesias de Alto Seixalinho, Santo André e 

Verderena de acordo com o Mapa da Praça. 

 

ARTIGO 15.º 

Descrição dos trabalhos 

1. Independentemente das informações fornecidas nos documentos do procedimento 

entende-se que o adjudicatário se inteirou, localmente, das condições de realização 

dos trabalhos referentes à extração, transporte e local para concentrar a cortiça;  

2. O adjudicatário deverá comunicar ao Júri do Concurso, logo que deles se 

aperceba, quaisquer erros ou omissões que julgue existirem no programa de 

procedimentos, no caderno de encargos; 

3. A falta de cumprimento da obrigação estabelecida no número 2 torna o adjudicatário 

responsável pelas consequências do erro ou da omissão, se provar que agiu com dolo 

ou negligência incompatível com o normal conhecimento das regras por que se rege 

esta atividade.  

4. Na execução dos trabalhos de extração o adjudicatário cumprirá escrupulosamente 

o disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de Junho, com particular destaque para as determinações constantes 

nos artigos 11.º, 12.º e 13.º, sendo cabalmente responsável perante a lei em caso de 

incumprimento.  

5. Todas as árvores com cortiça em idade de extração deverão ser descortiçadas 

exceto em casos em que, comprovadamente, a cortiça “não dê”, ou seja, nos casos 

em que a cortiça não esteja suficientemente descolada do entrecasco, para que seja 

possível a despela, sem ferir ou remover partes deste último.  

6. Em cada área percorrida pelos tiradores de cortiça deverão ser descortiçadas todas 

as árvores em que essa operação seja considerada possível, não sendo autorizado o 

protelamento da extração em partes das árvores, seja qual for o motivo indicado, 

providenciando o adjudicatário ou seu representante para que as instruções nesse 

sentido, fornecidas pelo Municipio, sejam prontamente cumpridas.  
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7. Deverá ser feita a desbóia de todos os chaparros cujo perímetro do tronco, medido 

sobre a cortiça, a 1,3 m do solo, seja igual ou superior a 70 cm, conforme a legislação 

referida em 4.  

8. O cumprimento do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, poderá implicar o abaixamento da 

superfície de descortiçamento em relação à tirada anterior.  

9. São permitidos aumentos da superfície de descortiçamento em relação à tirada 

anterior desde que devidamente autorizadas pelo Municipio.  

10. O adjudicatário é responsável por si e pelo seu pessoal, por todos os prejuízos que 

causarem à propriedade, ao Municipio do Barreiro ou a terceiros e por quaisquer 

irregularidades que cometerem, ficando sujeito aos regulamentos e ordens em vigor, 

independentemente de procedimento judicial se a ele houver lugar.  

11. É da inteira responsabilidade do adjudicatário a inscrição do algarismo das 

unidades do ano da tiragem da cortiça nos termos do disposto no ponto 4 do artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 21 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de Junho, devendo a referida inscrição ser efetuada em todas as 

árvores com tinta branca indelével.  

12. É da responsabilidade do adjudicatário o transporte da cortiça.  

 

ARTIGO 16.º 

Acompanhamento e Fiscalização 

1. A entidade adjudicante designará um responsável que acompanhará os trabalhos 

de extração de forma a garantir que a sua execução seja efetuada de acordo com as 

melhores técnicas utilizadas neste tipo de atividade (de acordo com a legislação em 

vigor para o efeito), salvaguardando a preservação e não danificação das árvores 

objeto da extração.  

 

 

29 de Maio de 2014 

 

 

O Presidente do Municipio do Barreiro 
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ANEXO I – MAPAS DA PRAÇA E  

RESPECTIVA LOCALIZAÇÃO DO LOTE 

 

Mapa da Praça 

 

N.º LOCALIDADE FREGUESIA 

N.º SOBREIROS 

ESTIMADOS / 

QUANTIDADE 

(arroba) 

ESTIMADA DE 

CORTIÇA A 

RETIRAR 

BASE DE 

LICITAÇÃO 

(por arroba) 

LANCES 

MINIMOS 
OBSERVAÇÕES 

1 
Urbanização Vilas da 

Serra - Penalva 
Santo António da Charneca 

9 Sobreiros / 14 

Arrobas 

 
0,50 € 

 

2 
Depósito de Água da 

Penalva 
Santo António da Charneca 

9 Sobreiros / 14 

Arrobas 

 
0,50 € 

 

3 
Urbanização Casas de 

Santo António 
Santo António da Charneca 

40 Sobreiros / 60 

Arrobas 

 
0,50 € 

 

4 

Pinhal da Vila Chã – 

Vale Trabuco (parcela á 

entrada da Urbanização) 

Santo António da Charneca 
4 Sobreiros / 6 

Arrobas 

 

0,50 € 

 

5 

Pinhal da Vila Chã – 

Vale Trabuco (Zona 

verde nas traseiras dos 

prédios da Urbanização) 

Santo António da Charneca 
10 Sobreiros / 15 

Arrobas 

 

0,50 € 

 

6 

Vale Romão (zona 

superior, junto do 

Modelo) 

União das Freguesias de Alto 

Seixalinho, Santo André e 

Verderena  

50 Sobreiros / 75 

Arrobas 

 

0,50 € 

 

7 
Cidade Sol – Vários 

Locais 
Santo António da Charneca 

20 Sobreiros / 30 

Arrobas 

 
0,50 € 

 

   
142 Sobreiros / 214 

Arrobas 
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LOCALIZAÇÃO DOS LOTES 

N.º 1:  

 

 

N.º 2 
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N.º 3 

 

 

N.º 4 e N.º 5 
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N.º 6 

 

 

N.º 7:  
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ARTIGO 1.º 

Objeto da Hasta Pública 

1 – Extração e alienação de cortiça em hasta pública constituída por 1 lote, numa quantidade 

estimada de 250 arrobas (3.750 Kg) localizado dentro dos limites do Concelho do Barreiro, em 

parcelas de terreno, propriedade desta Autarquia, conforme plantas em anexo.  

 

ARTIGO 2.º 

Entidade Pública Alienante 

A entidade pública alienante é o Municipio do Barreiro, com sede na Rua Miguel Bombarda, 

2830-355 Barreiro, com o telefone n.º 212068000 e endereço eletrónico: geral@cm-barreiro.pt.  

 

ARTIGO 3.º 

Autorização da alienação 

A autorização para a alienação é da responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal do 

Barreiro. 

 

ARTIGO 4.º 

Esclarecimento de dúvidas na interpretação das peças do procedimento 

1 - As dúvidas que os interessados tenham na interpretação das peças do procedimento por que 

se rege a extração e alienação de cortiça, devem ser submetidas à comissão da Hasta Pública, 

por escrito para a Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial – Setor de Património para a 

morada seguinte: Rua José Magro, N.º 2-A, 2830-350 Barreiro, com o telefone n.º 212068654 

ou n.º 212068642 e correio eletrónico: helder.goncalves@cm-barreiro.pt ou 

margarida.feio@cm-barreiro.pt, no 1.º terço do prazo fixado para a apresentação dos 

documentos de habilitação à Hasta Pública. 

2 - Os esclarecimentos devem ser prestados pela comissão, por escrito, até ao termo do segundo 

terço do prazo fixado para a apresentação dos documentos de habilitação à hasta pública. 

3 - A falta de cumprimento do disposto no número 1 torna os interessados responsáveis por 

todas as consequências da errada interpretação que porventura hajam feito. 
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ARTIGO 5.º 

Impedimentos 

Podem candidatar-se ao presente procedimento quaisquer pessoas, individuais ou coletivas que 

comercializem cortiça, as primeiras desde que possuidoras de capacidade jurídica plena e as 

segundas desde que devidamente representadas e legalizadas para o efeito. 

 

ARTIGO 6.º 

Documentos de habilitação à Hasta Pública 

1 - Para ficarem habilitados a licitar, os interessados devem apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Identificação da entidade proponente, nomeadamente: nome, estado civil, domicílio, 

número fiscal de contribuinte, bilhete de identidade/cartão de cidadão, ou no caso de 

pessoa coletiva cópia da certidão permanente do registo comercial ou autorização para 

consulta;  

b) Documento comprovativo de que o proponente possui a sua situação contributiva 

regularizada perante a Fazenda Pública ou autorização para consulta;  

c) Documento comprovativo de que o proponente possui a sua situação regularizada 

perante a Segurança Social ou autorização para consulta;  

d) Documento comprovativo de que o proponente possui atividade declarada fiscalmente 

para o exercício da atividade de comercialização de cortiça; 

2 – Os documentos de habilitação à Hasta Pública, elaborados nos termos do número anterior, 

devem ser encerrados em envelope opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrito “Hasta 

Pública n.º 01/2014 – Extração e Alienação de Cortiça na Árvore”, bem como o nome ou 

denominação social do concorrente.  

3 – Os documentos referidos no n.º 1 deverão ser entregues até ao décimo dia útil, contados a 

partir da data da certidão de afixação do Edital que anuncie a presente hasta pública, podendo 

ser entregues diretamente na Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial – Setor de Património, 

sita na Rua José Magro, N.º 2-A, 2835-355 Barreiro, ou enviadas por correio para a mesma 

morada, desde que a receção ocorra até ao prazo fixado. 
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ARTIGO 7.º 

Critérios de admissão 

1 - Os sobrescritos com os documentos são ordenados e listados por ordem de entrada. A 

admissão das propostas efetuar-se-á por um Júri, designado para o efeito por deliberação da 

Câmara Municipal, ao qual caberá verificar se os documentos apresentados pelos proponentes 

se encontram em conformidade com o estabelecido no Programa do Procedimento, a qual 

deliberará sobre a admissão ou exclusão dos proponentes, elaborando a respetiva lista que será 

divulgada aos participantes.  

2 – O Júri analisa os documentos de habilitação e, em caso de irregularidade (s) que possa (m) 

ser suprida (s), notificará o concorrente por qualquer meio de comunicação escrito ou oral ao 

seu dispor, para suprimento da (s) mesma (s), a (s) qual (ais) terá (ão) que ser efetuada (s) no 

menor curto espaço de tempo.  

3 - São excluídos os concorrentes que não apresentem os documentos de habilitação conforme 

indicado no Artigo 6.º. 

 

ARTIGO 8.º 

Abertura de Propostas 

As propostas serão abertas, em ato público, no primeiro dia útil seguinte ao da data limite para 

a sua apresentação, pelas 10h30, pelo júri designado para o efeito por deliberação da Câmara 

Municipal. 

 

ARTIGO 9.º 

Critério de adjudicação 

1 - Cada proposta deverá indicar o valor global da cortiça, da totalidade do lote, sendo esta 

entregue no momento da entrega dos documentos previstos no Artigo 6º. 

2 - A adjudicação é feita a quem ofereça o preço mais elevado pelo lote de cortiça. 

3 - Se entre as propostas admitidas houver duas ou mais de igual valor, proceder-se-á ao 

respetivo ato público de licitação verbal entre os respetivos concorrentes que se encontrem 

presentes ou representados por procurador legal, pelo período de quinze (15) minutos.  

4 – Havendo necessidade de licitação, nos termos do n.º anterior e, apenas em tal caso, será 
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considerado desistente o concorrente que, estando presente, se recusar licitar ou o que, não 

estando presente, não se faça representar.  

 

ARTIGO 10.º 

Ato Público 

1 - A Hasta Pública ocorrerá em Local, dia e hora a designar oportunamente, cabendo ao 

Municipio do Barreiro a marcação da mesma, comunicando aos interessados essa decisão.  

2 - Por motivo justificado, pode o Ato Público realizar-se dentro dos 5 dias úteis subsequentes 

ao indicado no número anterior, em data a determinar pela entidade competente para autorizar a 

alienação. 

3 - A decisão de alteração da data do Ato Público é notificada a todos os interessados que 

tenham adquirido as peças do procedimento, e publicitada pelos mesmos meios em que foi 

publicitada a abertura do procedimento. 

4 – No início do Ato Público, o Júri divulgará a listagem dos concorrentes admitidos e 

excluídos e os devidos fundamentos. 

5 - Ao Ato Público pode assistir qualquer interessado, apenas nele intervindo os proponentes ou 

seus representantes desde que devidamente credenciados e nos seguintes termos: 

a) Apresentar reclamações sempre que seja cometida, no próprio ato, qualquer infração à 

legislação aplicável ou ao presente programa de procedimento; 

b) Apresentar reclamações contra a admissão de qualquer outro proponente ou contra a sua 

própria exclusão, ou da entidade que representam; 

c) Examinar a documentação apresentada durante um período razoável a fixar pela comissão. 

6 - Em qualquer momento o presidente da Comissão pode interromper o Ato Público, fixando 

de imediato, a hora e o dia da sua continuação, devendo justificar os motivos por que o faz. 

7 - No ato de adjudicação será lavrado um Auto de Venda, com descrição do lote, respetivas 

condições de pagamento e identificação do adjudicatário, ao qual é entregue o original. 

8 - No ato de adjudicação, o adquirente deverá efetuar o pagamento, conforme estabelece o 

número 1 do Artigo 7.º do Caderno de Encargos. 

9 - Do Ato Público será lavrada Ata, sendo assinada por todos os membros da Comissão. 
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ARTIGO 11.º 

Forma de divulgação 

A divulgação da Hasta Pública n.º 01/14 será efetuada através de Edital publicado no Portal do 

Municipio do Barreiro com o seguinte endereço: www.cm-barreiro.pt, bem como na Repartição 

de Finanças do Barreiro, na Conservatória do Registo Predial do Barreiro, no Edifício dos 

Paços do Concelho e nas sedes (ou antigas sedes) das Juntas de Freguesia do Concelho.  

 

ARTIGO 12.º 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa de procedimento, aplica-

se o regime previsto no Decreto-lei n.º 307/94, de 21 de Dezembro e na Portaria n.º 1152-A/94, 

de 27 de Dezembro e subsidiariamente no CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro, alterado e republicado pelo D.L. n.º 278/2009, de 2 de Outubro, com as necessárias 

adaptações. 

 

 

 

 

Barreiro, 29 de Maio de 2014 

 

 

 

O Presidente do Municipio do Barreiro 

 

 

 

 


