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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2017 

 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da saudação subordinada 
ao tema “25 de Abril de 1974”, aprovada, por unanimidade, na sua sessão 
extraordinária, realizada no passado dia 07 de Abril. (SGD 14.376) 

 
 
 
2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção subordinada ao 

título “Transferência de Competências”, aprovada, por unanimidade, na sua sessão 
extraordinária, realizada no passado dia 07 de Abril. (SGD 14.379) 

 
 
 
3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção subordinada ao 

título “Encerramento da Estação dos CTT de Sesimbra”, aprovada, por unanimidade, 
na sua sessão extraordinária, realizada no passado dia 07 de Abril. (SGD 14.381) 

 
 
 
4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção com o título 

“Pela construção da Escola Secundária da Quinta do Conde”, aprovada, por maioria, 
na sua sessão extraordinária, realizada no passado dia 07 de Abril. (SGD 14.383) 

 
 
 
5. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar cópia do ofício n.º 572/2017 que junta a 

minuta da ata n.º 08/CEML/2017, respeitante à reunião ordinária de 18 de Abril e 
bem assim a ata n.º 07/CEML/2017, relativa à reunião de 04 de Abril. (SGD 15.498) 

 
 
 
6. Email da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a remeter os seguintes 

documentos aprovados, na sua sessão ordinária, realizada no dia 07 de Abril de 2017: 
1) Voto de Pesar – “oito vítimas no acidente que ocorreu na fábrica de produtos 
pirotécnicos de Egas Sequeira, em Lamego”, documento comum a todas as bancadas; 
2) Saudação ao “Dia Internacional da Mulher”, aprovada, por unanimidade; 
3) Moção “Pela construção da escola Secundára da Quinta do Peru”, aprovada, por 
unanimidade; 
4) Saudação “25 de Abril e 1.º de Maio”, aprovada, por maioria; 
5) Moção “Pela construção da Escola Secundára da Quinta do Conde”, aprovada, por 
maioria;  
6) Saudação “25 de Abril”, aprovada por unanimidade;  
7) Recomendação “Para a não utilização de herbicidas”, reprovado. (SGD 15.571) 

 
 
 
7. Ofício do Grupo Coral de Sesimbra a dar conhecimento da constituição da Mesa, 

nomeada no dia 05 de Abril de 2017, e a enviar o seu Relatório e Conta de Gerência de 
2016. (SGD 13.692) 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de condomínio de 9 moradias e muros – licenciamento 
faseado – arquitetura – lote 1 – Caixas – Edifícios Atlântico, S.A. (UAPU           ) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Obras novas – construção de condomínio de 2 moradias, piscina e muros – licenciamento 
faseado – arquitetura – Aldeia do Meco – LFPS, Ld.ª (UAPU           ) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – Rua dos 
Sobreiros – Lagoa de Albufeira – José Carlos Trindade (UAPU           ) 
Deliberação:  
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/2004 (lote 98) 
– Alto das Vinhas – Diana Marques (UAPU               ) 
Deliberação:  
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 02/83 (lote 299) 
– Quintinha – Luísa Maria Santos (UAPU 19/17) 
Deliberação:  
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/2004 (lote 3) 
– Palames – Yves Jean Goutorbe (UAPU               ) 
Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Instalação de mercado local de produtores na Moagem de Sampaio – aprovação  
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

2. Instalação de mercado local de produtores no recinto na Mãe D’Água no Cabo Espichel – 
aprovação  
(SGD              )  
Deliberação:   
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3. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Joaquim Pedro da Silva Pinto Mendes cabeça de casal por herança de Iria 
Covas Silva  
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

4. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Aristides Silva Fortunato  
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

5. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Humberto Carvalho de Sousa 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

6. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Maria de Fátima Aguiar Martins Pinto cabeça de casal por herança de Carlos 
José Pinto Nunes 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

7. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com José António da Silva Coito 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

8. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Sónia Isabel da Costa Pombo Pires 
(SGD              )  
Deliberação:   
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9. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Joaquim Justino Correia Pila 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

10. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Maria Fortunata Pereira Pipa cabeça de casal por herança de José Pedro 
Correia Piló 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

11. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Alzira Maria Campos Pinto Martins 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

12. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com José Manuel Formiga Malhado 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

13. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Hugo Miguel dos Santos Farinha 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

14. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Maria Fernanda Nepomuceno Sineiro Carvalho cabeça de casal por herança 
de Rogério Alves Covas Carvalho 
(SGD              )  
Deliberação:   
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15. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Manuel José Moreira Cláudio 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

16. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Noel Ramos Cabeça 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

17. Operação de Reabilitação do Edifício “Bloco da Mata”, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa no domínio da inclusão social e emprego – Permuta de 
fração com Maria da Conceição Lopes Ventura cabeça de casal por herança de 
Diamantino Costa Ventura 
(SGD              )  
Deliberação:   
 
 
 
 

18. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua do Moinho” – Zambujal de Cima (SGD 15.589)  
Deliberação: 
 
 
 
 

19. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua João Chagas” – Caminho Branco (SGD 15.567)  
Deliberação:  
 
 
 
 

20. Toponímia – atribuição de topónimo “Avenida Costa Azul” – Santiago/Castelo – aquisição 
de sinalização toponímica – transferência de verba para a Junta de Freguesia do Castelo 
(SGD 15.583)  
Deliberação:  
 
 
 
 

21. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua dos Sotero” – Parral – aquisição de sinalização 
toponímica – transferência de verba para a Junta de Freguesia do Castelo (SGD 15.556)  
Deliberação:  
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22. Toponímia – atribuição de topónimo “Avenida Cidalisa Marques” – Zambujal de Cima – 
aquisição de sinalização toponímica – transferência de verba para a Junta de Freguesia 
do Castelo (SGD 15.533)  
Deliberação:  
 
 
 
 

23. Toponímia – prolongamento do traçado da “Avenida 25 de Abril” – Zambujal de Cima – 
alteração da deliberação de 02.Abril.2014 (no que respeita a este arruamento) – 
aquisição de sinalização toponímica – transferência de verba para a Junta de Freguesia 
do Castelo (SGD 15.535)  
Deliberação:  
 
 
 
 

24. Toponímia – alteração da designação da “Rua da AUGI 3” para “Rua António Torrão 
Ramalho” – Lagoa de Albufeira – revogação de parte da deliberação de 16.Maio.2012 
(SGD 15.380)  
Deliberação:  
 
 
 
 

25. Toponímia – alteração da designação da “Rua da AUGI 16” para “Rua Salvador Dias” – 
Lagoa de Albufeira – revogação de parte da deliberação de 16.Maio.2012 – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência de verba para a Junta de Freguesia do Castelo 
(SGD 15.451)  
Deliberação:  
 
 
 
 

26. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Caixas, Rua do 
Sobreiro, que ocupa parcialmente e atravessa o prédio descrito na CRP sob o n.º 13.990 
– Josué Marcelino e outros (SGD 15.489)  
Deliberação:  
 
 
 
 

27. Protocolo celebrado em 20.Julho.2016 entre a Câmara Municipal de Sesimbra, o Grupo 
Desportivo e Cultural do Conde 2 e António Xavier de Lima, SA – cumprimento das 
obrigações assumidas – doação da parcela de terreno ao Grupo Desportivo e Cultural do 
Conde 2 – fixação das condições (SGD 7.411)  
Deliberação:  
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28. Habitação municipal de Sesimbra – resolução do contrato de arrendamento, relativo ao 
fogo sito na Rua António Telmo, n.º 14, r/c, em Sesimbra – Carlos Manuel Fernandes 
Martins Zegre (SGD 6.961)  
Deliberação:  
 
 
 
 

29. Habitação municipal de Sesimbra – resolução do contrato de arrendamento, relativo ao 
fogo sito na Rua 2 de Abril, Bloco da Mata, 2.º piso, porta 2, em Sesimbra – Carlos 
Manuel Gomes Campino (SGD 5.726)  
Deliberação:  
 
 
 
 

30. Habitação municipal do Zambujal – resolução do contrato de arrendamento, relativo ao 
fogo sito no lote F, 1.º Dt.º, no Zambujal – Teresa Alexandra da Silva Portugal Ferreira 
(SGD 6.965)  
Deliberação:  
 
 
 
 

31. Habitação municipal de Almoinha – resolução do contrato de arrendamento, relativo ao 
fogo sito na 3.ª fase, Corpo B, r/c dt.º, em Almoinha – Luís Fernando Ventura Santos 
(SGD 6.964)  
Deliberação:  
 
 
 
 

32. Habitação municipal de Almoinha – resolução do contrato de arrendamento, relativo ao 
fogo sito na 1.ª fase, Corpo B, 3.º esq.º, em Almoinha – Maria Alves Gué (SGD 6.963)  
Deliberação:  
 
 
 
 

33. Habitação municipal na Boa Água – resolução do contrato de arrendamento, relativo ao 
fogo sito na Rua Padre Américo, 714 A, 1.º esq.º, na Quinta do Conde – António Manuel 
Machado Ferreira (SGD 6.959)  
Deliberação:  
 
 
 
 

34. Biblioteca de Praia e de Jardim – Verão’2017 – aprovação (SGD 15.438)  
Deliberação:  
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35. Transportes escolares – ano letivo 2017, 2018 e seguinte – revogação da deliberação de 
23.Julho.2014 – normas e critérios – aprovação (SGD              )  
Deliberação:  
 
 
 
 

36. Festival de Cinema Finisterra – 6.ª Edição – apoio logístico e subsídio eventual – adenda 
à proposta n.º 4602 (reunião de 22.Março.2017) (SGD 6.621)  
Deliberação:  
 
 
 
 

37. Projecto “Assador de Peixe – outra vez pexe assade” 2017 – Manuel André Dias Pinto – 
aquisição de outros bens e subsídio eventual (SGD 6.621)  
Deliberação:  
 
 
 
 

38. Casa do Benfica da Quinta do Conde – contratação de técnicos de Karaté – Regulamento 
de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio mensal (SGD 6.264)  
Deliberação:  
 
 
 
 

39. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – aquisição de material audiovisual 
de apoio às atividades gimnicas – Regulamento de Apoio Financeiro ao Associativismo 
Desportivo – subsídio mensal (SGD 6.262)  
Deliberação:  
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  

 Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 03 de Maio; de 12 de Abril de 2017 
(zona 1) e de 18 a 28 de Abril de 2017 (zona 2, 3 e 5). 

 Despachos de gestão urbana – zona oriental de 06 de Abril de 2017.  
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 

 Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta que o estudo prévio 
do “Centro de Saúde na Rua Amélia Frade – Remodelação e Ampliação de Edifício 
para várias unidades” se encontra concluído e validado pelo coordenador deste projeto, 
Arqt.º Marinho Pinto, para posterior envio à ARSLVT. (SGD 6.566) 

 Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta que o estudo prévio 
da “Remodelação do Edifício para Unidade de Saúde na Rua Aníbal Esmeriz” se 
encontra concluído e validado pelo coordenador deste projeto, Arqt.º Marinho Pinto, para 
posterior envio à ARSLVT. (SGD 7.402) 
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INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 Da Unidade de Contabilidade a dar conta da 6.ª alteração ao Orçamento e 5.ª Grandes 
Opções do Plano’2017, por si aprovadas. (SGD 6.244) 
 


