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EDITAL 

N.º 52/2017 

N.º de Registo 10440 Data 04/07/2017  Processo 02/2015/3  

 

ÁLVARO DOS SANTOS BEIJINHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO 
CACÉM,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FAZ PÚBLICO, ao abrigo e nos termos do que determina o artigo 56.º da Lei 75/2013, de 
12/9, e a alínea a) do n.º 2, do artigo 78.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
atual redação, que foi emitido, em 04/07/2017, o aditamento ao loteamento n.º 16/2007, 
com alvará de loteamento com obras de urbanização n.º 5/2009, em nome de Verdes 
Destinos – Empreendimentos Imobiliários Lda.------------------------------------------------------------- 
Por deliberação de Câmara de 18/05/2017 e a requerimento de PEDRO JOSÉ CAMPOS DO 
CARMO e RITA JOÃO RIBEIRO BALTAZAR DA SILVA PAULINO BARAMBÃO, foi aprovada a 
alteração de loteamento n.º 03/2015, sita em Sonega de Baixo, lotes 4 e 6 – Cercal do 
Alentejo, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 2295/20090918 e 
2297/20090918, e inscritos na matriz predial urbana sob os n.ºs 4007-P e 4209, 
respetivamente, da freguesia do Cercal do Alentejo.------------------------------------------------------ 
A alteração consiste no redimensionamento dos lotes 4 e 6, consistindo na permuta de áreas 
entre o domínio público municipal e o domínio privado, mantendo o desenho e 
características dos lotes.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assim, o lote 4 passa a ter, como área de lote, 538,90 m2 e o lote 6, a área de 408,80 m2.------ 
A área de domínio público municipal, destinada a passeios e arruamentos, passará para 
1.628,00 m2 e a área do domínio privado do loteamento, para posto de abastecimento de 
gás, será de 27,00 m2.----------------------------------------------------------------------------------------------    
PARA CONSTAR SE PASSOU O PRESENTE EDITAL A QUE VAI SER DADA A PUBLICIDADE 

PREVISTA NA LEI.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Santiago do Cacém, 04 de julho de 2017 

 

 

O Presidente da Câmara 
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