Município de Santiago do Cacém
Câ m a ra Mu n ic ipa l

EDITAL
N.º 83/2021
N.º de Registo

35061

Data

22/12/2021

Processo

16/2020/3

ANA LUÍSA SOBRAL DOS SANTOS GUERREIRO, CHEFE DA DIVISÃO DO ORDENAMENTO E GESTÃO
URBANÍSTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, NO USO DE COMPETÊNCIAS
SUBDELEGADAS POR DESPACHO EXARADO NO DOCUMENTO INTERNO COM O REGISTO N.º 27815
DE 25 DE OUTUBRO DE 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------FAZ PÚBLICO, que Mónica Fialho Pires de Aguiar, Vereadora da Gestão Urbanística no uso de
competência subdelegada por despacho exarado no documento interno com o registo n.º 27521,
de 21 de outubro de 2021 e nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação e do artigo 89.º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, emitiu
despacho no sentido de se remeter para discussão pública, por um período de oito dias para
anúncio e quinze dias para discussão pública, para que os interessados possam pronunciar-se
sobre o assunto, apresentando observações, reclamações ou sugestões, por escrito. A Alteração ao
Loteamento Municipal da Rua João de Sousa Farelo, Cercal do Alentejo, freguesia do Cercal do
Alentejo, processo n.º 16/2020/3, encontra-se disponível no edifício do Balcão Único Municipal e na
Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------É proposta a criação do um novo lote denominado lote 1, com uma área total de 823,00 m2, que
engloba a anexação dos anteriores lotes 1 e 2 e respetivas áreas, bem como uma parte das áreas
de cedência que foram consideradas no loteamento inicial, onde se pretende a implantação de
uma estrutura residencial para pessoas idosas (equipamento de apoio social), enquadrado por
áreas verdes de utilização pública. A dimensão do lote e índices propostos, são os considerados
adequados de modo a dar resposta ao programa, em conformidade com a legislação aplicável. A
área cedida para arruamento, passeios e zona utilização pública é de 267,26 m2. Relativamente ao
uso será alterado para Estrutura Residencial para Pessoas Idosas-ERPI -------------------------------------As alterações incidem sobre os prédios descritos na conservatória do Registo Predial sob os n.ºs
884/19930813 e 885/19930813, sendo que o prédio n.º 886/19930813, referente ao lote 3 se
mantêm inalterado, da respetiva freguesia. ------------------------------------------------------------------------PARA CONSTAR E PARA OS DEVIDOS EFEITOS, SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO
SER AFIXADOS NOS LOCAIS DE ESTILO. ------------------------------------------------------------------------------Santiago do Cacém, 22 de dezembro de 2021
A Chefe de Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística
(no uso de competências subdelegadas por despacho exarado no documento interno com o registo n.º 27815,
de 25 de outubro de 2021)
ANA LUÍSA SOBRAL
GODINHO DOS SANTOS
GUERREIRO

Digitally signed by ANA LUÍSA
SOBRAL GODINHO DOS
SANTOS GUERREIRO
Date: 2021.12.22 16:27:22 +00:00

- Ana Luísa Guerreiro -

MSC_0071_V01

Documento assinado digitalmente. Validade equivalente à assinatura autografa.
Qualquer cópia deste documento apenas é válida com aposição de selo branco em uso na instituição.
SAU-Secção de Administração Urbanística
Página 1 de 1
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
NIF: 502130040

Telefone.: +351 269 829 400 | fax.: +351 269 829 498
www.cm-santiagocacem.pt |geral@cm-santiagocacem.pt

