
 

 

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

REUNIÃO N.º             PROPOSTA N.º   125/2022/DAF/DICONT/SERGEP 

Realizada em            DELIBERAÇÃO N.º   
 

ASSUNTO: 
 

CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, A CONSTITUIR SOBRE O LOTE DE 
TERRENO N.º 14, COM ÁREA DE 3830 M2, SITO EM POÇO MOURO, À ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE GÂMBIA, PONTES E ALTO DA GUERRA 

 

A Câmara Municipal de Setúbal, reconhecendo o movimento associativo como um parceiro 
fundamental no desenvolvimento do concelho, apoia e colabora com as Instituições, 
estabelecendo relações interinstitucionais as quais permitem a otimização de recursos e uma 
intervenção pertinente e adequada às necessidades da população. 

Considerando que: 

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, com vista 
ao alargamento das suas respostas sociais, e atendendo ao facto de não possuírem instalações 
próprias, veio junto desta Autarquia solicitar a cedência de uma parcela de terreno para 
construção de instalações para o desenvolvimento do seu objeto social, nomeadamente, nas 
valências de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, bem como estrutura Residencial para 
Idosos e Unidade de Cuidados Continuados; 

Na sequência da alteração ao loteamento titulado pelo Alvará n.º 4/2006, foi criado o lote n.º 14, 
com área de 3830 m2, destinado a equipamento de utilização coletiva (equipamento de apoio 
social); 

Este lote de terreno, designado pelo n.º 14, com a área de 3830 m2, sito na Rua da Cerâmica, em 
Poço Mouro, na freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto-da-Guerra, confronta a norte com Rua da 
Cerâmica, a sul e nascente com domínio público municipal, e a poente com Bestpoint – Construção 
Unipessoal, Lda., foi inscrito na matriz predial urbana, sob o Artigo P3848, da referida freguesia, 
com descrição predial própria, ainda omissa, a desanexar do prédio descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Setúbal, sob o número 1514, da mesma freguesia. 

Pela Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, foi este imóvel objeto de avaliação, homologada 
em 11/01/2022, da qual resultou a atribuição do valor de 95 750,00€ (Noventa e Cinco mil, 
Setecentos e Cinquenta euros). 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

1. Ao abrigo das disposições previstas nas alíneas g), o) e u), do n.º 1, do Artigo 33.º, do Anexo 
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a cedência à Associação de Solidariedade Social da 
Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, contribuinte n.º 509275060, em regime de 
direito de superfície, a constituir sobre o lote de terreno N.º 14, do Alvará de Loteamento 
n.º 4/2006, sito na Rua da Cerâmica, em Poço Mouro, destinando-se a equipamento de 
utilização coletiva, inscrito na matriz predial urbana, sob o Artigo P3848, da Freguesia de 
Gâmbia, Pontes e Alto-da-Guerra, com descrição predial própria, ainda omissa, a desanexar 
do prédio descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal, sob o número 1514, 
da mesma freguesia; 

 

 

 

  



 

 

 

2. Que aquele direito de superfície seja constituído pelo prazo de 50 anos, a contar da data de 
celebração da respetiva escritura, renovável por períodos de 10 anos; 

3. Que a cedência se faça mediante o pagamento de um cânon superficiário anual de 200,00€ 
(Duzentos euros), atualizáveis de acordo com taxa de inflação prevista pelo INE; 

4. Que por incumprimento dos prazos se verifique a reversão para o Município da parcela de 
terreno cedida, sem que haja lugar a qualquer indemnização, se: 

a) As obras de construção de equipamento de apoio social não tiverem início, no prazo 
máximo de 3 anos, após a assinatura da respetiva escritura e não se encontrarem 
concluídas no prazo máximo de 5 anos; e 

b) Ao prédio for dado uso diferente daquele a que se destina. 

Mais se propõe que a parte da ata respeitante a esta deliberação seja aprovada em minuta, para 
efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4, do Artigo 57.º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O TÉCNICO   O CHEFE DE DIVISÃO 

 

 

  

 

 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO   O PROPONENTE 

 

 

  

 
 

APROVADA / REJEITADA por :  Votos Contra;  Abstenções;  Votos a Favor. 

 

                                                                             Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro 

 
O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA  O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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