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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE ------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 

Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, 

Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-

Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias 

Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre 

Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação da ata número 

quarenta e sete, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria com uma abstenção do 

Senhor Vereador Paulo Gamito, por não ter estado presente. -----------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  

ENTIDADE: JOÃO RODRIGUES NOGUEIRA ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão, Alteração do Objeto do Direito de Superfície e Prorrogação 

do Prazo do Lote 26 da Z.I.L. em Vila Nova de Santo André ------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº119/DAGF/PAT/1993 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do contrato de constituição do Direito de 

Superfície celebrado pelo extinto Gabinete da Área de Sines, através do qual foi cedido um 

lote de terreno com a área de 432,00m2, anteriormente registado sob a ficha nº 1197/100990, 

da freguesia de Santo André, com efeitos reportados a 5 de junho de 1999 e o seu términus a 

26 de janeiro de 2069. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - Autorizar o senhor João Rodrigues Nogueira, a transmitir o direito de superfície que 

possui sobre o lote atualmente designado por lote n.º 26, com a área de 572,00 m², sito na 

Z.I.L. em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6 021º e descrito na 

C.R.C.P.C.A. sob a ficha n.º 3840/20031120 da freguesia de Santo André, para o senhor Luís 

Miguel da Silva Farinha Anacleto. ------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a alteração do Objeto do Direito de Superfície do respetivo lote de 

“…Oficina Mecânica e Eletricidade Auto.”, para “Comércio e Serviços” --------------------------  

QUATRO - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: a) – Conforme as condições de constituição do direito de superfície; ------  

b) - De acordo com o solicitado pelo requerente; -------------------------------------------------------  

c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: TRADE MEDIC S.A. --------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de Pormenor – Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira 

II – Expansão I – Lote 3 – Ermidas Sado - Processo de Loteamento Municipal n.º 

45004/1997, requerida por Trade Medic S.A. --------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira II – Expansão I – Lote 3 

– Ermidas Sado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento municipal n.º 45004/1997 de 27/03/1997 e 

requerimento n.º 1044/2015 de 20/05/2015 da Divisão do Território Atividades Económicas e 

Turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor para o lote 3 do Loteamento Municipal da 

Zona Industrial Ligeira II – Expansão I – Ermidas Sado, requerida por Trade Medic S.A, 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 766/19970718 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o n.º 1936, da freguesia de Ermidas Sado.--------------------------------  

A operação consiste na alteração da localização do portão do lote para dois portões 

localizados nos limites do lote, e supressão de um lugar de estacionamento público, conforme 

memória descritiva e plantas em anexo. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, na 

sua atual redação: “ As alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do n.º de 

lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de construção ou variação do 

número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações 

constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são aprovadas 

por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, 

sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis” . ------------------------  

Relativamente à supressão do lugar de estacionamento público, foi efetuado o pagamento da 

respetiva compensação, nos termos do Regulamento Municipal de Taxas em vigor. -------------  

Nos termos do artigo 23.º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara Municipal deliberar 

sobre o pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 16/DOGU/SAL, de dois mil e quinze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014. -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas e quarenta minutos.------------------------------------------------------------

--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 


