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MINUTA 

Aos DEZOITO 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 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

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

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ  (Por afazeres profissionais) 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS (Ausente do 
Município em representação da Câmara)

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 11:00 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 -  ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------- 

1 - PRESIDENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.1 - O Sr. Presidente informou que reabre hoje o Parque Municipal de Campismo depois de 
realizadas as obras urgentes e necessárias, e com novas regras de funcionamento nos termos 
do Regulamento já aprovado pela Câmara. 

Falta ainda concluir o Parque de jogos, obra da responsabilidade do anterior concessionário 
do Parque, mas que não inviabiliza a reabertura.----------------------------------------------------------  
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1.2 – O Sr. Presidente propôs, tendo sido aceite por unanimidade que no final da reunião se 
aprecie o processo do novo Centro de Saúde de Sines, localização.----------------------------------- 

 

2 – Vereador Idalino: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1  -  O Sr. Vereador Idalino solicitou informações sobre a limpeza das Praias.------------------- 

2.2 - O Sr. Vice-Presidente pediu o processo de concurso tendo sido esclarecido que a 
adjudicação de tais trabalhos de limpeza não pode ainda ser feita por estar na fase de 
audiência prévia dos concorrentes. -------------------------------------------------------------------------- 

 

3 – Vereador Vinagre:---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 - O Sr. Vereador Vinagre pediu informações sobre se houve reunião com a Cooperativa de 
Habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 - O Sr. Presidente informou que a mesma terá lugar brevemente, no entanto a Câmara tem 
em estudo os terrenos disponíveis passíveis de virem a ser cedidos à cooperativa, em 
condições a acordar, já que a cooperativa pretende avançar com novo programa habitacional e 
a Câmara pensa que tal projecto deve ser viabilizado. --------------------------------------------------- 

3.3 - O Sr. Vice-Presidente referiu que acha conveniente que a cooperativa avance com novo 
programa habitacional, até para evitar a estagnação e tendo em conta que há compromissos 
assumidos que pressupõem a continuidade.---------------------------------------------------------------- 

 

III - ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

1.1 - DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Empreitada de 
“Loteamento Municipal do Bairro das Índias, em Sines” – Proposta de Preço para 
Execução de Caixas de Inspecção dos Lotes e Ligação ao Colector de Águas Pluviais:----- 

Presente inf. c/ entrada n.º 2867 de 23.05.2003, referente à empreitada mencionada em 
epígrafe apresentando proposta de preço da firma Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda, para 
execução de caixas de inspecção dos lotes e ligação ao colector de àguas pluviais e propondo 
a sua aprovação . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação:“ Ratificado o despacho do Sr. Vice 
Presidente de 13.06.2003 “. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2 - SECTOR DO DESPORTO – Pedido de Apoio para a Realização do 7º Sines Praia 
2003: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presente inf. c/ entrada n.º 3223 de 11.06.2003, propondo os seguintes apoios para a 
realização do 7º Sines Praia, a realizar entre os dias 26.07.2003 e 16.08.2003:--------------------- 

“ Atribuição do subsídio de 5.000 € (contemplado no orçamento 2003) ----------------------------- 

1. Instalação eléctrica.------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Ligação da água ( balneários e torneira para rega do campo).--------------------------------------- 

Pagamento do aluguer de 2 contentores”. ------------------------------------------------------------------ 

Foram aprovados, por unanimidade, os apoios solicitados. --------------------------------------------- 

 

1.3 – DASCE – DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURAL ECONÓMICO 
– Proposta para a elaboração do Plano Municipal do Desporto:---------------------------------- 

Presente proposta do Gabinete de Estudos Planeamento e Coordenação e do Sector do 
Desporto e  Educação para a elaboração do Plano Municipal do Desporto. ------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovada a proposta. ------------------------ 

A C.M.S. opta pela constituição de uma equipa técnica interna da C.M.S. -------------------------- 

O Sr. Presidente nomeará a equipa técnica de acordo com a proposta. ------------------------------- 

A C.M.S. deverá ser regularmente informada do desenvolvimento do Plano Municipal do 
Desporto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

1.4 – SARH – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS – Ordem de 
Serviço N.º 14/2003:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente Ordem de Serviço N.º 14 de 09.06.2003, informando que foi concedida tolerância de 
ponto a todos os funcionários, no dia 20 de Junho de 2003. -------------------------------------------- 

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

 

1.5 – SECTOR DE TURISMO – Encontro Cultural de Autocaravanas Mercedes-Benz 
antigas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente inf. c/ entrada n.º 3226 de 11.06.2003, apresentando um pedido, para a 
disponibilização de um local para o estacionamento de 100 a 150 autocaravanas com 
condições logísticas entre os dias 19 e 21 de Agosto de 2003, bem como a oferta de um 
espectáculo e uma visita ao concelho de autocarro. ------------------------------------------------------ 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. autoriza os estacionamentos 
no recinto da Feira mas não tem possibilidade de conceder os outros apoios. ---------------------- 

Avisar a G.N.R.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
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1.6 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EX-COMBATENTES MILITARES – Pedido 
de Apoio para Instalação de Sede Nacional Provisória em Sines:--------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 7413 de 20.05.2003, solicitando apoios para a instalação em Sines 
da Sede Nacional provisória.---------------------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. aprovou, por unanimidade, um subsídio de 350 € mensais a partir de Julho/03 até 
final do ano, tendo em conta os fins e objectivos a que se propõe esta Associação.---------------- 

 

1.7 – CUNE DE SOZA – Pedido de Apoio na Cedência de Equipamento Desportivo: ------ 

Presente carta c/ entrada n.º 8195 de 03.06.2003, solicitando apoio na cedência de 
equipamento para a prática de atletismo e de um relógio cronometro de pulso. -------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A C.M.S. entende que este apoio deverá 
ser centralizado através da Embaixada ou Municípios e não directamente, pelo que não pode 
aceder ao pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.8 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINES – Pedido de 
Subsídio: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8251 de 04.06.2003, solicitando um subsídio no valor de 5 824 € 
para aquisição de mobiliário para a Sala da Protecção Civil: ------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. entende que o equipamento 
para a Sala da Protecção Civil deverá ser previamente acordado com a C.M.S. e a incluir em 
orçamento 2004”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.9 – RAUL MATA E C. LDA – Horário de Funcionamento para Venda de Pão:-----------  

Presente carta c/ entrada n.º 8256 de 04.06.2003, solicitando a concessão de licença a título 
provisório, para deposito de pão situado na Rua Cândido da Silva em Porto Côvo, das     
23:00 H às 04:00 H, no período de Julho a Agosto de 2003. ------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. concorda, responsabilizando o 
requerente pelo dever de cumprir a lei do ruído e providenciar que os clientes não incomodem 
os vizinhos no período em causa”.---------------------------------------------------------------------------  

 

1.10 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINES – Pedido de Su-
bsídio:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8263 de 04.06.2003, solicitando um subsídio no valor de 10 120 € 
para obras e aquisição de mobiliário para a Secretaria. -------------------------------------------------- 

A C.M.S. aprova, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário de 50%         
do valor em causa, ficando porém a sua entrega dependente da disponibilidade da tesouraria. -- 
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1.11 - TRANSGÁS ATLÂNTICO – Relatório Mensal de Progresso:---------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8432 de 06.06.2003, remetendo cópia do Relatório Mensal de 
Progresso, relativo ao Mês de Fevereiro de 2003. -------------------------------------------------------- 

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

 

1.12 - GABINETE JURÍDICO – Fiscalização  da  Empreitada de Construção da 
Biblioteca Municipal  do Centro de Artes:-------------------------------------------------------------- 

Presente inf. c/ entrada n.º 3248 de 11.06.2003, informando que o Tribunal Administrativo do 
Circulo de Lisboa considerou improcedente o pedido de suspensão da Enarpla do Concurso 
para “Fiscalização da Empreitada de Construção da  Biblioteca e Centro de Artes”. -------------- 

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

 

1.13 – SECTOR DE TURISMO – Propostas para as Tasquinhas na Mostra Gastronómi-
cas 2003: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do sector de turismo em aditamento à informação com a entrada n.º 3249 
de 12.06.2003 informando os resultados da abertura de propostas, e os candidatos que por 
falta de espaço ficaram excluídos. --------------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade o despacho de : “Aprovada a proposta” .--------------------------------- 

Presente ainda programa de animação e orçamento da referida Mostra Gastronómica. ----------- 

Mereceu, por unanimidade o despacho de. “ Aprovado a proposta e orçamento de animação 
para a Mostra Gastronómica”. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.14 –SECTOR DE TURISMO – Parque de Campismo Municipal de Sines - Concurso 
para a Concessão de exploração do Restaurante-Bar e Mini-Mercado: ------------------------ 

Presente inf. n.º 23 de 31.01.2003 do Sector de Turismo, apresentando o processo 
referenciado em epígrafe, processo esse em que se incluem as questões das obras necessárias 
nos edifícios do Restaurante-Bar e do Mini-Mercado.--------------------------------------------------- 

Mereceu, por maioria a seguinte deliberação: “A C.M.S. aprovou a concessão do Resturante-
Bar e Mini Mercado conforme proposta e a partir de 01.06.03, pelo prazo de 24 meses 
conforme concurso.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preparar minuta de contrato”.--------------------------------------------------------------------------------- 

Abstiveram-se os Senhores Vereadores Idalino e Vinagre por não conhecerem o teor do 
acordo quanto ao acerto de contas. -------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vice-Presidente, por  estar legalmente impedido, ausentou-se da sala, não tendo 
participado na discussão nem da decisão do ponto seguinte -------------------------------------------- 

 

1.15 - RESGATE – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES LITORAL 
ALENTEJANO –Vigilância nas Praias do Concelho de Sines na Época Balnear 2003: ---- 

Presente of. c/ entrada n.º 8798 de 16.06.2003, apresentando proposta de Protocolo para 
vigilância nas praias do Concelho de Sines na Época Balnear 2003.. --------------------------------- 

A C.M.S. delibera, por unanimidade,  atribuir subsídio para os serviços de vigilância das 
Praias do Município de Sines à Associação Resgate pelo montante de 50.487,00€  para o 
período de 01 de Junho a 15 de Setembro 2003. ---------------------------------------------------------- 

 

1.16 - COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - Consulta Prévia para o 
Fornecimento e Montagem de Papeleiras para a Zona Histórica e Jardins da Cidade: ---- 

Presente proposta c/ entrada n.º 3271 de 16.06.2003 , dando o parecer que a adjudicação para 
o Fornecimento e Montagem de Papeleiras para a Zona Histórica e Jardins da Cidade, deve 
ser feita à firma Resopre – Soc. Revendedora de Aparelhos de Precisão, S.A., pelo valor de 
8.972,16 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a adjudicação proposta”.-------- 

 

1.17 – LARANJINHA, LDA. – Pedido para Execução de Furo: ---------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 7962 de 29.05.2003, solicitando autorização para a execução de um 
furo, com uma profundidade estimada em 150 metros.-------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Indeferido. Existem meios técnicos para 
reforçar a pressão que deverão ser estudados. Não é permitida na zona urbana servida de rede, 
a execução de furos ”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.18 – GABINETE JURÍDICO – Contrato Adicional ao 50/2001 – Jardim Municipal de 
Porto Côvo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação datada de 16.06.2003 do Gabinete Jurídico, apresentando a minuta do 
contrato relativo à empreitada de construção do Jardim Municipal de Porto Côvo para 
aprovação a fim de ser remetido para o Tribunal de Contas. ------------------------------------------- 

A C.M.S. aprova, por unanimidade, a minuta do contrato adicional relativo à empreitada de 
construção do Jardim Municipal de Porto Côvo.---------------------------------------------------------- 

 

1.19 – GABINETE DE JUVENTUDE –Proposta de Actividades de Verão: ------------------- 
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Presente informação datada de 12.06.2003 do Gabinete de Juventude, apresentando Proposta 
de Actividades destinada aos Jovens do Concelho com o intuito de ocupar os seus tempos 
livres durante o mês de Agosto de 2003. ------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovada a proposta ”. ---------------------- 

 

1.20 – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES, S.A -  Zona de Actividades 
Logísticas do Porto de Sines: ------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 6980 de 12.05.2003, enviando o Projecto de Execução da Zona de 
Actividades Logísticas de Sines e solicitando emissão de parecer.------------------------------------ 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A C.M.S. emite parecer favorável. --------- 

A APS deve ter em conta as recomendações constantes do parecer técnico. ------------------------ 

Deve ser ponderado e tido em conta o cumprimento da portaria 1136/2001. ------------------------ 

O abastecimento de água de consumo humano, deverá ser garantido pela C. M. Sines”. --------- 

 

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

2.1 -  SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Derrama 2004:----------------------------------- 

Presente inf. do Sector de Gestão Financeira c/ entrada n.º 3250 de 12.06.2003, informando 
que a deliberação sobre o lançamento da derrama deve ser comunicada pela Câmara 
Municipal ao Director de Finanças competente até 31 de Outubro do ano anterior ao da 
cobrança, para efeitos de cobrança por parte dos serviços competentes do ministério que tutela 
as finanças, sob pena de a derrama não ser liquidada nem cobrada no ano em causa. ------------- 

Mereceu, por unanimidade a seguinte deliberação: “ A C.M.S. aprova que o valor da derrama  
a cobrar em 2004 deve ser de 10%.-------------------------------------------------------------------------- 

Submeter à aprovação da Assembleia Municipal ”. ------------------------------------------------------ 

 

2.2 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA –  Proposta de Modificação Orçamental 
N.º 09/03, e Modificação ao PPI N.º 09/03:-------------------------------------------------------------- 

Presente inf. n.º 136/SGF/2003 de 11.06.2003 c/ entrada n.º 3251 de 12.06.2003, sobre a   
Modificação Orçamental n.º 09/03 e Modificação ao PPI n.º 09/03. ---------------------------------- 

Apreciada a Modificação Orçamental n.º 09/2003, aprovada por despacho de 11.06.2003 do 
Sr. Vice-Presidente, que apresenta tanto nos reforços como nas reduções o valor de 
181.500,00 € . No que respeita ao Orçamento Corrente os reforços e reduções totalizam 
158.500,00 €, e quanto ao Orçamento de Capital os reforços e reduções são no valor de 
23.000,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ratificada, por unanimidade, a Modificação Orçamental N.º 09/03 e a Modificação ao PPI N.º 
09/03. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.3 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – 
Protocolo entre a ANMP e o Ministério das Finanças: ---------------------------------------------- 

Presente circular 76/2003 c/ entrada n.º 8537 de 09.06.2003,  remetendo cópia do protocolo 
celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Ministério das 
Finanças.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

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

3.1 – BERNARDINO & COLA, LDA – Espaço Polidesportivo no Loteamento de 
Bernardino & Cola, Lda: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente informação datada de 02.06.2003, apresentando duas propostas de implantação de 
um espaço destinado à prática de basquetebol. A primeira corresponde a metade de um campo 
de basquetebol com as dimensões oficiais e a segunda corresponde a um campo de 
basquetebol sem as dimensões oficiais mas que permite a prática da modalidade 
informalmente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o teor da Deliberação de Câmara de 21.05.2003 propõe-se que seja a Proposta 
Final 2 a ser implantada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: ----------------------------------------------------- 

“ Aprovada a solução n.º 2. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O DOA deverá fornecer características técnicas deste equipamento para fornecer à Empresa ”.   

 

3.2 – LUCÍLIA DE CAMPOS MARIA – Acesso Rodoviário pela Rua da Boavista: -------- 

Presente of. c/ entrada n.º 856/ob de 13.06.2003, requerendo a alteração no sentido de ser 
autorizada a viabilidade de construção do imóvel sito na Rua Marquês de Pombal n.º 34 e 36 
em Sines, com as traseiras para a Rua da Boa Vista. ----------------------------------------------------- 

Presente parecer técnico datado de 02.06.2003, informando que  a D. Lucília de Campos 
Maria foi esclarecida de que a CMS só estaria disposta a apreciar uma solução de acesso 
viário pela Rua da Boavista caso sejam cumpridos os requisitos definidos em Regulamento de 
Segurança contra Riscos de Incêndio e em Regulamento Geral das Edificações Urbanas. ------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A C.M.S. concorda com o teor de parecer 
técnico que deverá ser transmitido, porém, além dessas condições, o eventual  acesso às novas 
construções pretendidas obrigará a demolição de todas as construções existentes no 
logradouro”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.3 – DPGUOT - DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – Estudo Base para os Loteamentos Municipais 
do Caminho Grande e Terreiro da Feira: --------------------------------------------------------------- 

Presente informação dos serviços técnicos datada de 26.05.2003, enviando uma Proposta de 
Estudo Base  para os Loteamentos Municipais do Caminho Grande e Terreiro da Feira. --------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovado o Estudo Base dos 
Loteamentos Municipais do Caminho Grande e Terreiro da Feira. Prosseguir com o processo 
de loteamento ”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.4 – Mais foi, deliberado, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores Vinagre 
e Idalino a alienação do lote A3 com a área de 5794,5 m2, com o preço base de licitação de 
750.000 € e a obrigação de execução de infra-estruturas e acessos.-----------------------------------  

Solicitar a aprovação  à Assembleia Municipal e que na previsão orçamental de venda de bens 
de investimento este valor seja deduzido ao valor previsto para a alienação de lotes na Quinta 
do Meio, mantendo-se o valor global previsto em orçamento.”---------------------------------------- 

 

3.5 – DRAOT – DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO – Projecto de Requalificação da Praia do Norte – 
Canto do Mosqueiro: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente inf. n.º 24 de 22.05.2003 do Serviço de Património e Seguros, informando que, de 
acordo da implantação apresentada, o estacionamento abrange os terrenos inscritos sob os 
artigos 53 e 63 da Secção H, propriedade do Município.------------------------------------------------ 

Mereceu, por unanimidade, o despacho de : ---------------------------------------------------------------  

“ Transmitir à DRAOT. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sendo o terreno a intervir propriedade da C.M.S. deve ser levado em conta que as rendas do 
equipamento de restauração existente manter-se-ão para o município, como até aqui. ------------ 

Deve ainda ser assegurado um lote e espaços envolventes para a C.M.S. vir a atribuir com o 
objectivo de aí instalar outros equipamentos ligados à Hotelaria, lazer e Turismo ”. -------------- 

 

3.6 – 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 Emitidos no Período de 05 a 13 de Junho. ----------------------- 
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3.7 – DPGUOT – DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – Projecto da Rotunda na Av. Humberto 
Delgado:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta dos Serviços Técnicos datada de 06.03.2003, apresentando  proposta para a 
criação de uma rotunda no cruzamento existente entre a Av.ª Humberto Delgado, Rua João 
Soares , Travessa do Vasco e Largo da Boavista. --------------------------------------------------------- 

Aprovado, por unanimidade, a presente proposta. -------------------------------------------------------- 

Deve ser considerada também passadeira na Rua João Soares. ---------------------------------------- 

 

3.8 – DPGUOT – DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  - Localização do Centro de Saúde de Sines:------- 

Presente informação dos serviços técnicos datada de 17.06.2003, referindo que a parcela do 
terreno situada na Avª. Humberto Delgado para a construção do Centro de  Saúde de Sines 
tem a área de 3.245,00 m2 de acordo com a memória descritiva do projecto de arquitectura. --- 

O Sr. Presidente, aproveitou para informar ter havido reunião com a ARS e a Sub-Região de 
Setúbal e ainda uma delegação de deputados do PSD,  onde foram abordados as diversas 
questões relativas à construção do novo Centro de Saúde.---------------------------------------------- 

O Sr. Presidente reafirmou a posição anterior da Câmara, cujos termos estão devidamente 
protocolados, no sentido da disponibilização do terreno necessário à construção deste 
equipamento, junto à Avª. Humberto Delgado. Mais manifestou o Sr. Presidente a 
necessidade do governo prever em Pidacc as verbas necessárias à construção do Centro de 
Saúde de Sines, tendo ainda informado os presentes que traria este assunto a Reunião de 
Câmara de forma a que  a mesma pudesse  acompanhar o assunto e formalmente deliberar. ---- 

Assim a informação do Sr. Presidente e o estudo prévio de localização do futuro Centro de 
Saúde de Sines, presente,  mereceram as seguintes deliberações: ------------------------------------- 

1 – A C.M.S.  reafirma a sua decisão de atribuição de lote de terreno com a área de 3 245 m2 
junto à Avª. General Humberto Delgado, para instalação do novo Centro de Saúde. -------------- 

2 – Solicitar à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público Municipal da área 
correspondente à Azinhaga do Fragoso áreas de cedência do Bº 1º de Maio, para completar o 
lote de terreno.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os serviços técnicos devem fornecer as áreas correctas. ------------------------------------------------ 

  

 

IV – ENCERRAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------- 

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 13:30 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E eu,______________________________, Lídia Maria Silvestre Afonso de Magalhães, 
Chefe de Divisão de Administração Geral, que lavrei a presente acta, a subscrevo.---------------- 

O Presidente, 

_________________________________ 


