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MINUTA 

Aos QUATRO  de JUNHO  de  DOIS MIL E TRÊS, nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO ORDINÁRIA  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 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

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

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE (Por motivos pessoais)

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 10:30 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 -  ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------  

1 – SR. PRESIDENTE: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 – O Sr. Presidente informou que as Comemorações do Dia do Pescador decorreram de 
forma bastante participada, em especial o debate sobre as Pescas, tendo sido feito uma 
evocação ao Pescador João Carlos, recentemente desaparecido.--------------------------------------- 

O jantar contou com grande número de pescadores. ----------------------------------------------------- 

 

1.2 – O Sr. Presidente informou que as Comemorações do Dia da Criança decorreram de 
forma animada e bastante participada quer pelas crianças quer pelos próprios pais.--------------- 
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III - ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------- 

 

1 -  DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: ----------------------------------------------------- 

 

1.1 - GRUPO DESPORTIVO DA BAIXA DE S. PEDRO – Pedido de Apoio para a 
Realização do 1º Festival de Ginástica: ------------------------------------------------------------------ 

Presente of. c/ entrada n.º 8007 de 30.05.2003, solicitando apoio para a realização do 1º 
Festival de Ginástica a realizar no dia 28 de Junho de 2003. ------------------------------------------- 

A C.M.S. aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário de 500 €. ----- 

 

1.2 – ESCOLA EB 2,3 VASCO DA GAMA DE SINES – Pedido de Financiamento para 
uma Acção de Formação sobre Sexualidade:----------------------------------------------------------- 

Presente fax c/ entrada  n.º 6586 de 05.05.2003, solicitando apoio financeiro para a realização 
de uma acção de formação na área da sexualidade para docentes, auxiliares de acção 
educativa e encarregados de educação. --------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. aprovou, por unanimidade, suportar os encargos da acção de formação sobre 
sexualidade para docentes com o custo de 1807,2 €. ----------------------------------------------------- 

A factura deverá ser emitida em nome da C.M.S. -------------------------------------------------------- 

 

1.3 – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA PESCA DO SUL – Agradecimento de 
Condolências:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente fax c/ entrada n.º 7116 de 14.05.2003, agradecendo as condolências apresentadas 
pelo falecimento do Sr. João Carlos Almeida.------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.4 – KANA-BEACH-BAR – Elina Marques & Raposo, Lda –- Horário de 
Funcionamento para 2003 : --------------------------------------------------------------------------------- 

Presente carta c/ entrada n.º 7425 de 20.05.2003, solicitando autorização para o horário de 
funcionamento do bar mencionado em epígrafe para os meses de Junho, Julho, Agosto e 
Setembro das 09:00 H às 04:00 H  e restantes meses das 09:00 H às 02:00 H. --------------------- 

A C.M.S. aprovou, por unanimidade, o horário pretendido na condição de os requerentes 
respeitarem a lei do ruído, designadamente durante a noite, mas também durante o dia, não 
perturbando com música a níveis elevados os utentes da praia. ---------------------------------------- 
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1.5 – GRUPO DESPORTIVO DA BAIXA DE S. PEDRO – Pedido de Apoio para a 
Realização do 1º Torneio de Veteranos e do 5º Torneio Juvenil - Futsal:----------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 7484 de 20.05.2003, solicitando apoio para a realização do 1º 
Torneio de Veteranos que terá início a 25 de Junho de 2003 e do 5º Torneio Juvenil que terá 
início a 04 de Julho de 2003.---------------------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. aprovou, por unanimidade,  a atribuição de um subsídio extraordinário de 250 €. ---- 

 

1.6 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ – Pedido de Patrocínio em Materiais 
Desportivos e Taças:------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente fax c/ entrada n.º 7497 de 21.05.2003, solicitando um patrocínio de materiais 
desportivos e taças, destinados a equipar e a premiar as equipas que irão disputar os certames 
desportivos nas festividades do Dia do Município de Santa Cruz, que se realizarão no dia 25 
de Julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. oferece dois equipamentos 
para futebol constituídos por calção e camisola. ---------------------------------------------------------- 

O Sector do desporto deve fornecer dados para o Aprovisionamento adquirir”.-------------------- 

 

1.7 – IGAE – INSPECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – 
Actividade de Fiscalização desenvolvida pela IGAE durante o Mês de Abril de 2003:------ 

Presente E-mail c/ entrada n.º 7625 de 23.05.2003, solicitando a divulgação da actividade 
operacional da IGAE relativa ao mês de Abril de 2003. ------------------------------------------------- 

A C.M.S. tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.8 – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS E DESPORTIVOS DOS 
TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS LOCAIS DE SINES – Pedido de Apoio 
Financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente of. c/ entrada n.º 7632 de 23.05.2003, solicitando apoio financeiro no valor de 
2.675,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor de forma a cobrir as despesas referente a 
Auditoria Externa às Contas da Associação à empresa “Isabel Paiva, Miguel Galvão & 
Associados, SROC, Lda”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovado a atribuição de um subsídio 
extraordinário de 50% do valor em causa”. ---------------------------------------------------------------- 

 

1.9 – COMISSÃO DE DESPORTO DA FESTA DO AVANTE – Pedido de Apoio:--------- 

Presente of. c/ entrada n.º 7756 de 26.05.2003, solicitando apoio às provas desportivas da 27ª. 
Edição da Festa do Avante, em particular à Corrida da Festa.------------------------------------------ 
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Deliberado, por unanimidade, a C.M.S. oferecer uma taça até ao valor de 50 € .------------------- 

 

1.10 – CLUBE NÁUTICO DE SINES – SECÇÃO DE KAYAKS DE MAR - Pedido de 
Apoio:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 7922 de 28.05.2003, solicitando um apoio financeiro no valor de 
3000 € para a aquisição de seis Kayaks. -------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. aprova, por unanimidade, a disponibilização da verba prevista em orçamento.-------- 

 

O Sr. Vereador Braz não participou no ponto seguinte, por se considerar legalmente 
impedido, pelo que se ausentou da sala. -------------------------------------------------------------------- 

 

1.11 –COMPELCON – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A. – 
Transmissão do Direito de Superfície: ------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 7415 de 20.05.2003, dos Administradores da Compelcon, Srs. 
Domingos Francisco Flamino da Ressureição e Francisco José Pombo de Sousa, na qualidade 
de superficiarios do lote n.º 1024 da Zil II em Sines, solicitando autorização para transmitir o 
direito de superfície à empresa Multiauto. ----------------------------------------------------------------- 

Presente inf. c/ entrada n.º 2950 de 28.05.2003 do Gabinete Jurídico, informando sobre a 
transmissão do direito de superfície. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, que a Câmara não pretende exercer o direito de opção sobre o 
direito de superfície, no seguimento da deliberação sobre as benfeitorias.--------------------------- 

 

1.12 – HELDER JOSÉ DO CARMO – Processo de Contra-Ordenação N.º 07/2003 – 
Relatório: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presente processo de contra-ordenação referido em epígrafe, informando que o Sr. Helder 
José do Carmo não deu cumprimento à notificação da Câmara para legalizar a publicidade 
afixada no Restaurante “ A Provença” sito na Provença, em Sines, bem como as placas de 
identificação junto da E.N. 120.1. --------------------------------------------------------------------------- 

 Presente  o relatório da instrutora, tendo merecido por, unanimidade, a seguinte deliberação: 
“Atento o grau de culpa do arguido a C.M.S.  determina apenas a aplicação de uma pena de 
admoestação .Os serviços também deverão pronunciar-se sobre a possibilidade de legalização 
da publicidade existente“. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.13 – ETLA – ESCOLA TECNOLÓGICA DO LITORAL ALENTEJANO – Proposta 
de Reorganização: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presente of. c/ entrada n.º 8077 de 02.06.2003, apresentando proposta de reorganização e 
organograma (provisório).------------------------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.14 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS  E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  DOS 
ALUNOS DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO N.º 1 DE SINES – Pedido 
de Subsídio: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 7925 de 28.05.2003, solicitando um subsídio no valor de 375 €, 
para realizar um passeio ao Zoomarine no dia 5 de Junho de 2003. ----------------------------------- 

A C.M.S. aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio de 50 % do valor 
apresentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.15 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA 1, N.º 2 DE SINES – Pedido de Subsídio: --------------------------------------------------- 

Presente of. datado de 02/06/2003, solicitando um subsídio no valor de 418 € para a 
realização de uma visita de estudo ao Zoomarine em Albufeira  a realizar no dia 05 de junho 
de 2003. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. aprova, por unanimidade,  a comparticipação de 50% do montante referido.----------- 

 

1.16 – SR. VICE-PRESIDENTE –Representante da C.M.S. na Comissão de Avaliação 
de Património:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta c/ entrada n.º 3086 de 03.06.2003, apresentando proposta no sentido de 
nomear o  representante da C.M.S. na Comissão de Avaliação de Património, o Encarregado 
José Eduardo Batista Beliche. -------------------------------------------------------------------------------- 

 A Câmara tomou conhecimento, e dá o seu acordo pelo que a presente proposta é ratificada. -- 

 

1.17 -  GABINETE JURÍDICO - Contrato Relativo à Empreitada de “Piscina Municipal 
de Sines”  - Construção: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente inf. datada de 03.06.2003 do Gabinete Jurídico, apresentando a minuta do contrato 
relativo à Empreitada de Construção da Piscina Municipal para aprovação a fim se ser 
assinado o referido contrato. --------------------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. aprova, por unanimidade, a minuta do contrato relativo à empreitada de construção 
da Piscina Municipal, e ainda a modificação ao PPI n.º 8/2003, de forma a que o investimento 
fique previsto para o ano 2004. -------------------------------------------------------------------------------  
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1.18 – DASCE – DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 
ECONÓMICO –– Atribuição de Subsídio Extraordinário aos B.V.S.:-------------------------- 

Presente inf. n.º 70 de 30.05.2003, propondo a atribuição de subsídio extraordinário aos dois 
bombeiros pelo acompanhamento de dois dias prestado no Passeio da Primavera. no valor de 
200 €, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovada a atribuição de um subsídio 
extraordinário de 200 €”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.19 – SECTOR DE TURISMO – Regulamento Interno de Funcionamento do Parque de 
Campismo Municipal de Sines:---------------------------------------------------------------------------- 

Presente inf. n.º 167 de 26 de Maio de 2003, apresentando proposta do Regulamento Interno 
de Funcionamento do Parque de Campismo Municipal de Sines. ------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade a seguinte deliberação: “ Aprovado o presente Regulamento e a 
sua entrada em vigor a partir de 15.06.2003 ”. ------------------------------------------------------------ 

 

1.20 – DASCE – DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURA ECONÓMICO 
– Um Conto na Floresta - Espectáculo Musical para a Infância: --------------------------------- 

Presente inf. n.º 105  de 03.06.2003, informando que o pedido para o dia 2 de Junho no 
âmbito do Dia Mundial da Criança, a data pretendida para a realização de espectáculo de 
música encenada “Um Conto na Floresta” é dia 23 de Junho de 2003, no Salão dos Bombeiros 
Voluntários de Sines. E que de acordo com o orçamento apresentado pela empresa Infância e 
Música, o custo dos dois espectáculos são 2.300 € + IVA.---------------------------------------------- 

A C.M.S. aprova, por unanimidade, o montante pretendido tendo em conta a importância 
desta realização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 -  DIVISÃO FINANCEIRA:------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.1 –  SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Proposta de Modificação Orçamental 
N.º 08/2003 e Modificação ao PPI N.º 07/2003: -------------------------------------------------------- 

Presente inf. n.º 120/SGF/2003 de 22.05.2003 c/ entrada n.º 3044 de 02.06.2003, sobre a   
Modificação Orçamental n.º 08/03 e Modificação ao PPI n.º 07/03. ---------------------------------- 

Apreciada a Modificação Orçamental n.º 08/2003, aprovada por despacho de 23.05.2003 do 
Sr. Vice-Presidente, que apresenta tanto nos reforços como nas reduções o valor de 98.500,00 
€ . No que respeita ao Orçamento Corrente os reforços e reduções totalizam 16.500,00 €, e 
quanto ao Orçamento de Capital os reforços e reduções são no valor de 82.000,00 €. ------------ 

Apreciada ainda a modificação do PPI n.º 07/03, aprovada por despacho de 23.05.2003 do Sr. 
Vice-Presidente, e que implica uma modificação no valor de 82.000,00 €.-------------------------- 
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Ratificada, por unanimidade, a Modificação Orçamental n.º 08/03 e a Modificação ao PPI n.º 
07/03. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Cálculo da T.M.U./2003:---------------------- 

Presente inf. n.º 123/SGF/2003, apresentando os cálculos da T.M.U./2003, os cálculos para a 
T.M.U./2003 os quais tem por base a fórmula de cálculo aprovada em Reunião de Câmara de 
30/09/1992.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentados cálculos de acordo com os índices ponderados dos custos dos materiais 
com base 100: Dezembro de 1991 e de acordo com os índices ponderados dos custos dos 
materiais, com base 100: março de 1968. ------------------------------------------------------------------ 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovada a actualização da T.M.U. que 
passa a ser de 19,57 € a partir da data da publicação no Diário da República. ---------------------- 

 

3 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: -------------------------------------------- 

 

3.1 – INFORMAÇÃO À CÂMARA DOS DESPACHOS EXARADOS PELA SENHORA 
VEREADORA DO PELOURO, CONFORME DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DELIBERADA EM REUNIÃO DE 2002-01-09, NOS TERMOS DO 
ART. 65, Nº. 1 E ART. 69, Nº. 2 DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO: ------------------- 

A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento dos mapas anexos a esta minuta de acta, 
referentes a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alvarás de Obras de Edificação Emitidas no Período de 19 de Maio a 30 de Maio de 2003. -- 

IV – DEPOIS DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente informou que foram assinados na C.M.S. os contratos de arrendamento dos 
moradores do Bairro Júdice Fialho e tendo o acto decorrido na Câmara a pedido dos 
moradores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V – ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 12:30 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente, 

_________________________________ 


