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CONCURSO PÚBLICO DE ARRENDAMENTO RURAL 

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, nos termos e 
para efeitos do disposto na alínea b). do n.º 1, do artigo 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e ainda de acordo com a Deliberação de Câmara de 05 de janeiro de 2015, torna 
público que, se encontra aberto concurso público para arrendamento rural, com a necessária 
entrega para exploração, de uma parcela de terreno com uma área de 11.380m2 (onze mil e 
trezentos e oitenta metros quadrados) do prédio rústico, sito na freguesia de Arcos, concelho 
de Ponte de Lima, descrito na conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o nÚmero 
cento e cinquenta e seis da freguesia de Arcos, com aquisição registada a favor do Município 
de Ponte de Lima, pela AP.7 de 2006/11/08 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2, 
cujas obrigações especificas constam do caderno de encargos e ainda nos termos que a seguir 
se indicam: 

1. O arrendamento é atribuido por um prazo de 7 anos, contados a partir da assinatura 
do contrato, obrigando-se todos os concorrentes a apresentar proposta considerando 
este prazo. Após este prazo, o contrato considera-se automaticamente renovado por 
períodos sucessivos de 7 anos, enquanto não for denunciado por qualquer das partes, 
até aO limite máximo de 21 anos. 

2. O preço base de arrendamento é de 115,00 € (cento e quinze euros)/ano. 
3. As propostas e os documentos que as acompanham, podem ser entregues pelos 

concorrentes ou seus representantes, até dia Q9. de fevereiro de 2015, diretamente 
durante o período normal de atendimento ao público no GAM - Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe do Município de Ponte de Lima - Praça da Republica, 4990-
620 Ponte de Lima, ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de receção. 

4. O prédio deve ser usado para o fim contratado: arrendamento rural, de preferência 
para actividade agrícola. 

5. A abertura das propostas, em ato público, terá lugar no Edifício dos Paços do Concelho 
no Salão Nobre e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 1.1 de fevereiro de 2015, 
correspondente ao terceiro dia útil que se seguir ao expirar do prazo para entrega das 
propostas. 

6. Os critérios de qualificação das propostas: 
A) Experiência ProfiSSional (EP) - 50% 
B) Número de postos de trabalho que se propões criar (PT)-10% 
C)Educação Ambiental (EA)- 20% 

D) Preço - 20%. 
O processo de concurso poderá ser consultado no GAM - Gabinete de Atendimento ao 
Munícipe, da Câmara Municipal de Ponte de Lima (telefone: 258 900 400; fax: 258 900 
424), durante o horáriO de expediente, nos dias úteis das 9:00 horas às 12:00 horas e das 
14:00 horas às 16:00 horas, e em www.cm-pontedelima.pt. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 1j de janeiro de 2015. 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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