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EDITAL 

N.º 55/2018 

N.º de Registo 23265 Data 19/09/2018  Processo 02/2018/3  

 

MARIA MARGARIDA DA COSTA ROSA CARDOSO DOS SANTOS, VEREADORA DA GESTÃO 
URBANÍSTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, NO USO DA COMPETÊNCIA 
SUBDELEGADA PELO DESPACHO EXARADO NO DOCUMENTO INTERNO, COM O REGISTO N.º 
20302, DE 15 DE NOVEMBRO DE 2017.------------------------------------------------------------------------  
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 19/09/2018, o aditamento ao Loteamento n.º 02/2001/40018 
com alvará com obras de urbanização n.º 02/2004, em nome de CERCALINVEST – 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LD.ª E OUTROS.----------------------------------------------------------- 
Por deliberação de Câmara de 28/06/2018 e a requerimento de CERCALINVEST – 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LD.ª, VITORINO SILVEIRA GAMITO DIOGO, BRUNO MIGUEL 
MARIANO DA COSTA, DANIELA ALEXANDRA BAIÃO MATEUS, ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES 
e ISABEL MARIA MATEUS SOBRAL COSTA, foi aprovada a alteração de loteamento n.º 
02/2018/3, sita em lotes n.ºs 5, 10, 20, 39, 62, 66, 67, 71, 77, 78, 79 e 80, Loteamento Cerca 
dos Caeiros – Cercal do Alentejo, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob 
os n.ºs 1609/20050318, 1614/20050318, 1624/20050318, 1643/20050318, 1666/20050318, 
1670/20050318, 1671/20050318, 1675/20050318, 1681/20050318, 1682/20050318, 
1683/20050318 e 1684/20050318, respetivamente, da freguesia do Cercal do Alentejo.--------- 
A alteração consiste no seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 
No lote 5, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote.--------------------------- 
No lote 10, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no 
aumento da área bruta de construção em 30,00 m2.-----------------------------------------------
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 72,00 m2 para 102,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 144,00 m2 para 174,00 m2.-- 
No lote 20, no aumento da área bruta de construção em 40,00 m2.----------------------------------- 
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 118,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 196,00 m2.-- 
No lote 39, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote.------------------------- 
No lote 62, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no 
aumento da área bruta de construção em 9,00 m2.-------------------------------------------------------- 
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 87,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 165,00 m2.-- 
No lote 66, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no 
aumento da área bruta de construção em 33,00 m2.-----------------------------------------------
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 111,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 189,00 m2.-- 



 
 

Município de Santiago do Cacém 
C â m a ra  M u n i c i p a l  

 

 

 

SAU-Secção de Administração Urbanística  

                                                                                                                              Página 2 de 2  
 

Praça do Município   7540-136 Santiago do Cacém                                                             Telefone.: +351 269 829 400 | fax.: +351 269 829 498 
NIF: 502130040                                                                                                                  www.cm-santiagocacem.pt |geral@cm-santiagocacem.pt 
 

M
S
C

_
0

0
7

1
_

V
0

1
 

 

No lote 67, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no 
aumento da área bruta de construção em 33,00 m2.-----------------------------------------------
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 111,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 189,00 m2.-- 
No lote 71, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no 
aumento da área bruta de construção em 35,00 m2.-----------------------------------------------
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 72,00 m2 para 107,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 144,00 m2 para 179,00 m2.-- 
No lote 77, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote.------------------------- 
No lote 78, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote.------------------------- 
No lote 79, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote.------------------------- 
No lote 80, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote.------------------------- 
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, 19 de setembro de 2018 

 

A Vereadora da Gestão Urbanística 
(no uso da competência subdelegada pelo despacho exarado no documento interno, com o registo n.º 20302, de 15 de 

novembro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Documento assinado digitalmente. Validade equivalente à assinatura autografa.   
Qualquer cópia deste documento apenas é válida com aposição de selo branco em uso na instituição. 
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