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MINUTA 

Aos VINTE E SETE  de DEZEMBRO  de  DOIS MIL E DOIS, nesta Cidade de Sines e 
Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA  da Câmara Municipal de Sines, estando presentes.----------------------- 

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA 

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:------------------------------------------------------------------------------ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS (Férias) 

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 18:00 horas. - 

I - ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: ------------------------------------------------------------- 

Foi lida e aprovada nos termos do nº. 2 do art. 92 da Lei 169/99, de 18 de Setembro e assinada 
pelo Sr. Presidente e pela Chefe de Divisão de Administração Geral. ------------------------------ 

 

II – PONTO ÚNICO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Caderno de Encargos e Programa de Concurso Público Internacional para Execução da 
Empreitada da Biblioteca Municipal e Centro de Artes de Sines. ------------------------------ 

Construção de Edifício – 2ª Fase: --------------------------------------------------------------------- 

a) Apreciação do Anúncio: ------------------------------------------------------------------------- 

            Ponto 3 –  retirar “máximo”. -------------------------------------------------------------------- 

            Ponto 6 – o preço é 5.000,00 €. ----------------------------------------------------------------- 

b) Programa de Concurso – ponto 26 página 13 – corrigir os valores. ----------------------- 
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c) Caderno de Encargos – página 32 – substituir os escudos por Euros. ---------------------- 

 

Após a apreciação dos documentos foi, por unanimidade, aprovado o Programa de Concurso, 
o caderno de encargos e o anúncio para a empreitada da execução do edifício da Biblioteca 
Municipal e Centro de Artes de Sines.------------------------------------------------------------------ 

Enviar o processo à CCRA para aprovação ficando desde já deliberado remeter o processo 
para as publicações legais (Diário da República e Jornal Oficial da Comunidade Europeia) 
logo que a CMS receba a aprovação da CCRA. ------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Idalino referiu ainda que apesar de votar a favor continua a achar que a 
localização escolhida não é a melhor.------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente chamou à atenção dos Srs. Vereadores do PS relembrando-lhe que:------------ 

1) O PS de Sines defendeu a construção da Biblioteca/Centro de Artes exactamente naquele 
local no seu programa eleitoral de 1997; --------------------------------------------------------------- 

2) Que o PS de Sines não apresentou nenhuma localização diferente da actual no seu 
programa eleitoral de 2001; ------------------------------------------------------------------------------ 

3) Que os Srs. Vereadores do PS votaram a localização e projecto de arquitectura naquele 
local, sem qualquer reparo ou nota critica sobre a localização;-------------------------------------- 

4) O Presidente relembrou que a decisão daquela localização foi considerada a melhor entre 
as vários estudadas, tendo em conta a centralidade e a acessibilidade e também não haver, na 
data da decisão, outros terrenos da Câmara disponíveis para este fim. ----------------------------- 

 

d) Comissões de Acompanhamento para Abertura de Concurso e para Análise das 
Propostas: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do DOA informando que de acordo com a Lei, deverão ser nomeadas as 
Comissões referidas em epigrafe, pelo que é proposta a seguinte constituição: ------------------- 

Comissão de Acompanhamento para Abertura: ------------------------------------------------------- 

V. Armando Francisco – Presidente ----------------------------------------------------------- 

Dra. Francisca Ferreira – Sub. Presidente ----------------------------------------------------- 

Eng. Rosa Rodrigues ---------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Carla Palminha ----------------------------------------------------------------------------- 

Leonor Vilas Pires – Secretária ----------------------------------------------------------------- 

Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domingas Reis ----------------------------------------------------------------------------------- 

Eng. Jorge Rita------------------------------------------------------------------------------------ 
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Comissão de Acompanhamento para Análise das Propostas: ---------------------------------------- 

V. Armando Francisco – Presidente------------------------------------------------------------ 

Eng. Albino Roque – Sub. Presidente---------------------------------------------------------- 

Arq. Miguel Falcão------------------------------------------------------------------------------- 

Eng. Jorge Farinha-------------------------------------------------------------------------------- 

Eng. José Oliveira -------------------------------------------------------------------------------- 

Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Rita Pinho ----------------------------------------------------------------------------------- 

Eng. Paula Marçal -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada, por unanimidade, a proposta de nomeação das Comissões. ----------------------------- 

 

e) – Custos do Processo:---------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do DOA, informando que o Processo de Concurso é constituído por 1506 
folhas, e que a sua organização, autenticação e encadernação acarretam um custo bastante 
elevado para a CMS, quer em termos materiais quer de mão-de-obra, pelo que é proposto, 
devido a tal complexidade, a venda do processo pelo valor de 0,1% do Preço Base da 
Empreitada, ou seja, 5.980,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a incluir no Anúncio 
e Programa de Concurso.--------------------------------------------------------------------------------- 

A CMS deliberou, por unanimidade, fixar em 5.000,00 € o valor do processo acrescido de 
IVA à taxa legal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III – DEPOIS DA ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente informou sobre a situação critica de funcionamento do Centro de Saúde de 
Sines que está reduzido a 5 médicos, uma vez que há um médico de atestado por doença. ------ 

Hoje dia 27-12 as urgências não funcionaram por falta de médico. --------------------------------- 

O Sr. Presidente informou ter enviado oficio ao Sr. Ministro da Saúde expondo a situação,  
solicitando reunião com carácter de urgência, uma vez que o Centro de Saúde tem um quadro 
de 14 médicos estando neste momento reduzido a seis médicos no activo, um dos quais de 
Baixa prolongada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara considera, por unanimidade, que se deve continuar a pressionar o Ministério da 
Saúde, no sentido de se resolver esta situação, embora a Câmara se mostre disponível para a 
procura de soluções que resolvam ou minimizem a situação actual, desde que tal seja 
solicitado oficiosamente pelo Centro de Saúde. ------------------------------------------------------- 

 

IV – ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------- 
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E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 19:30 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu,______________________________, Lídia Maria Silvestre Afonso de Magalhães, 
Chefe de Divisão de Administração Geral, que lavrei a presente acta, a subscrevo. --------------- 

O Presidente, 

_________________________________ 


