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MINUTA 

Aos DOIS de JULHO  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 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

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

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ (Férias)

 

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 – Foi agendada reunião extraordinária para sexta-feira dia 4 de Julho às 14:00 horas, tendo 
sido logo aprovado a ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

1 -  DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: ----------------------------------------------------- 
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1.1 – DPGUOT – DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – Protocolo de Cooperação entre a Associação de 
Municípios Litoral Alentejano e o Instituto Geográfico Português:------------------------------ 

Presente inf. c/ entrada n.º 3418 de 25.06.2003, apresentando o Procoloco de Cooperação 
entre a AMLA e o IGP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. dá o seu acordo de princípio 
ao protocolo de Cooperação entre a AMLA e o IGP ”. -------------------------------------------------- 

 

1.2 – PSA SINES – TERMINAIS DE CONTENTORES, S.A. – Conclusão das Obras de 
Acostagem e Terraplenos  do Terminal de Contentores de Sines : ------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8968 de 18.06.2003, informando que as obras de Acostagem e 
Terraplenos do Terminal de Contentores de Sines foram concluídas com sucesso.---------------- 

A C.M.S. tomou conhecimento  e  congratula-se  e manifesta o seu empenho em que o Porto-
Terminal de Contentores venha a ser rapidamente um factor para o desenvolvimento de Sines. 

 

1.3 – MARIA FERNANDA DOS SANTOS INÁCIO CRUZ – Arruamentos da Travessa 
do Calça Virada - Sines: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente carta c/ entrada n.º 9010 de 23.06.2003, agradecendo e manifestando o seu agrado  
pela obra executada na Travessa do Calça Virada em Sines. ------------------------------------------- 

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

 

1.4 – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – Agradecimento: ---------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8498 de 09.06.2003,  agradecendo os apoios prestados pelo 
município à visita de estudo efectuada ao concelho durante os dias 31 de Maio e 1 de Junho 
do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1.5 – GINÁSIO CLUBE DE SINES – XV Grande Prémio em Atletismo a realizar dia 13 
de Julho de 2003: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8815 de 16.06.2003, solicitando uma Taça/Trofeu, para o 1º lugar 
Sénior Masculino e para o 1º lugar Sénior Feminino.---------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8817 de 16.06.2003, solicitando um subsídio no valor de 2.500 €. --- 

Presente inf. c/ entrada n.º 3523 de 30.06.2003 do Sector do Desporto, dando o parecer 
favorável ao pagamento do subsídio.------------------------------------------------------------------------ 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovado o pagamento do subsídio 
previsto em orçamento de 2500 €. --------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovado a aquisição de dois trofeus para os 1ºs lugares ”. -------------------------------------------- 

 

1.6 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 
Projectos de Diploma: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8939 de 18.06.2003, solicitando a emissão de comentários sobre 
Projectos de Diploma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

A C.M.S. considera que no prazo fixado para apreciação não foi possível emitir qualquer 
parecer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.7 –ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – 
Capacitação e Recenseamento Eleitoral da Comunidade Estrangeira em Portugal – Voto 
Local – Cidadania Local: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente of. c/ entrada n.º 8953 de 18.06.2003, dando conhecimento da síntese do Projecto 
supra citado, já aprovado pelo Alto Comissariado para a Imigração Étnicas e que mereceu por    

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

 “ A C.M.S. apoia localmente a Associação Caboverdiana que desenvolve fins idênticos, não 
estando disponível para apoiar Associações de âmbito Nacional ”. ----------------------------------- 

 

1.8 – MUNICÍPIA, S.A . –Notícias dos Jornais - Jornais Diário de Notícias e Público : ---- 

Presente of. c/ entrada n.º 8949 de 18.06.2003, dando conhecimento do teor da missiva postal 
respeitantes às edições de 7 e de 8 de Junho de 2003.----------------------------------------------------  

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

 

1.9 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – Novo Hospital Distrital 
de Santiago do Cacém: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8966 de 28.06.2003, informando que se encontra no gabinete do 
senhor Ministro para despacho a nomeação da Comissão Instaladora do futuro Hospital. A 
abertura do Hospital prevê-se para o primeiro trimestre do ano 2004 e foi determinada a 
elaboração do Programa Funcional da Maternidade, cuja concretização foi assegurada pelo 
Senhor Secretário de Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1.10 – GRUPO CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA –Concerto de Coros Amadores 
Sines 2003  -  Pedido de Apoio:----------------------------------------------------------------------------- 
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Presente of. c/ entrada n.º 9115 de 24.06.2003, enviando informação detalhada sobre o evento 
referido em epígrafe que se irá  realizar em 27 de Julho de 2003, na Capela da Misericórdia de 
Sines e solicitando diversos apoios: ------------------------------------------------------------------------- 

A C.M.S. concorda com a realização do concerto e fornecerá uma ceia aos participantes bem 
como o transporte de Santo André/ Sines no dia do concerto.------------------------------------------ 

Quanto aos restantes apoios não são possíveis.------------------------------------------------------------ 

 

1.11 – GRUPO CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA – Pedido de Transporte:----------- 

Presente of. c/ entrada n.º 9113 de 24.06.2003, solicitando transporte para participarem no 
Encontro de Coros , a realizar no dia 05 de Julho de 2003, na Igreja Matriz de Gouveia. -------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. não tem possibilidade de ceder 
o transporte solicitado ”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.12 – COMISSÃO DE FESTAS DE PORTO CÔVO – Apoio às Festas Tradicionais de 
Porto Côvo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 8328 de 05.06.2003, solicitando apoio financeiro para as Festas 
Tradicionais em Honra de Nossa Senhora da Soledade. ------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “ Aprovado a atribuição do subsídio previsto em 
orçamento ”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.13 – SECÇÃO DE PATRIMÓNIO E SEGUROS – Lotes Disponíveis no Loteamento 
do Farol: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente inf. n.º 27 datada de 25.06.2003, informando de que dos lotes colocados à venda no 
último concurso por ajuste directo apenas ficaram disponíveis os lotes 34 e 37 do Loteamento 
Municipal do Farol. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovada a realização de hasta publica, 
com preço base fixado em orçamento. ---------------------------------------------------------------------- 

Publicar Edital e divulgar no Notícias de Sines ”. -------------------------------------------------------- 

 

1.14 – SECTOR DE EDUCAÇÃO – Proposta de Regulamento para a Ludoteca 
Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente inf. c/ entrada n.º 3268 de 13.06.2003, apresentando proposta de regulamento para o 
funcionamento da Ludoteca Municipal de Sines. --------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, o seguinte despacho: “ Aprovada a Proposta de Regulamento com 
alterações aos pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art.3º 1.1 - Deve prever utentes não residentes.----------------------------------------------------------- 
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Art. 5º 1.h) - Eliminar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 7º  11  - Alterar “benfeitores” para particulares ”.--------------------------------------------------- 

 

1.15 – CNLA – CLUBE NATAÇÃO LITORAL ALENTEJANO – Apresentação de 
Resultados:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente carta c/ entrada n.º 8917 de 18.06.2003, informando os resultados alcançados e a 
subida à 2ª Divisão Nacional da Equipa Masculina de competição.----------------------------------- 

A C.M.S. transmite as felicitações pelos resultados alcançados e o reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido em prol do desporto. --------------------------------------------------------------- 

 

1.16 – GINÁSIO CLUBE DE SINES – Participação nos XVI Jogos Mundiais por Idades 
– 2003 – Pedido de Apoio : ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 9096 de 24.06.2003, solicitando um apoio financeiro/donativo para 
que possam garantir a presença de 12 ginastas apurados para os XVI Jogos Mundiais por 
Idades 2003, a realizar em Hannover/Alemanha.. -------------------------------------------------------- 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. aprovou a atribuição de um 
subsídio de 50% dos encargos – 3 730 € que só poderão ser disponibilizados quando houver 
disponibilidades financeiras ”. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.17 – PETROCOOP COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL – Loja de Porto Côvo – 
Criação de Postos de Trabalho:---------------------------------------------------------------------------- 

Presente  of. c/ entrada n.º 9106 de 24.06.2003, informando que com a abertura da Loja da 
Petrocoop em Porto Côvo, para além dos benefícios para a população, criaram postos de 
trabalho, dando a preferência a residentes da freguesia de Porto Côvo. ------------------------------ 

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

 

O Sr. Vereador Idalino teve que se ausentar por motivos profissionais e ainda por estar 
legalmente impedido não participou neste ponto. -------------------------------------------------------- 

 

1.18 – APS, S. A. – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES – Acordo entre a APS, 
S.A. e a Câmara Municipal de Sines:--------------------------------------------------------------------- 

Presente minuta c/ entrada n.º 9630 de 02.07.2003, propondo o acordo entre a APS S.A. e a 
C.M.S., com vista à criação de infra-estruturas necessárias à futura Marina de Sines. ------------ 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A C.M.S. aprova a minuta presente. ------ 

Enviar à APS para apreciação e aprovação ”.-------------------------------------------------------------- 
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1.19 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINES – Pedido de 
Refeições:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente of. c/ entrada n.º 9238 de 26.06.2003, solicitando almoços aos cinco elementos que 
integram a equipa de serviço, no período de 01 de Julho a 28 de Setembro de 2003.-------------- 

Foi aprovado, por unanimidade, a C.M.S. suportar os encargos com as refeições solicitadas.--- 

 

1.20 – SECTOR DA CULTURA – Alteração à proposta do Preço dos Bilhetes do 
Festival Músicas do Mundo 24, 25 e 26 de Julho de 2003: ------------------------------------------ 

Presente inf. n.º 50 datada de 27.06.2003 do sector da cultura, sugerindo a edição de três 
bilhetes, um para cada dia,  no valor  de 2  € em vez do bilhete único para os três dias  no 
valor de 5 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A C.M.S. aprovou, por unanimidade, a proposta.--------------------------------------------------------- 

 

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

 

2.1 -  SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA -  Aquisição de Computadores e 
Impressoras:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente inf. n.º 73/GI/2002 de 12.06.2003 c/ entrada n.º 3420 de 25.06.2003 do gabinete de 
informatica, propondo a aquisição de material informático e apresentando os respectivos 
orçamentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Tomado conhecimento e ratificado o 
despacho de adjudicação de 23.06.2003 ”. ----------------------------------------------------------------- 

 

2.2 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA –  Proposta de Modificação Orçamental 
N.º 10/03, e Modificação ao PPI N.º 10/03:-------------------------------------------------------------- 

Presente inf. n.º 144/SGF/2003 de 23.06.2003 c/ entrada n.º 3535 de 30.06.2003, sobre a   
Modificação Orçamental n.º 10/03 e Modificação ao PPI n.º 10/03. ---------------------------------- 

Apreciada a Modificação Orçamental n.º 10/2003, aprovada por despacho de 23.06.2003 do 
Sr. Vice-Presidente, que apresenta tanto nos reforços como nas reduções o valor de 
243.700,00 € . No que respeita ao Orçamento Corrente os reforços e reduções totalizam 
124.500,00 €, e quanto ao Orçamento de Capital os reforços e reduções são no valor de 
119.200,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ratificada, por unanimidade, o despacho de aprovação das Modificações N.º 10/03 ao 
Orçamento N.º 10/03  ao PPI.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

3.1 – ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES E ALBERTO JOSÉ G. SEROMENHO – 
Emissão de Alvará de Loteamento para o Prédio sito em Courela da Cruz - Sines:--------- 

Presente inf. datada de 06.06.2003 dos serviços técnicos, informando que o projecto de 
loteamento está em condições de merecer emissão do alvará.------------------------------------------ 

Ratificado, por unanimidade, o despacho da Sr.ª Vereadora do Pelouro, datado de 23.06.2003 
com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Aprovada a operação de loteamento e respectivas obras de urbanização.-------------------------- 

Emitir alvará de loteamento com os condicionantes dos pontos 1, 5 e 3 do parecer técnico”.---- 

 

3.2 – ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES E ALBERTO JOSÉ DA GRAÇA 
SEROMENHO – Pagamento Fraccionada da TMU – Loteamento da Courela da Cruz – 
Sines:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente req. c/ entrada n.º 906/ob de 25.06.2003, solicitando o pagamento das T.M.U. 
fraccionadas, na emissão do Alvará 50.000,00 € e o restante após o registo do Alvará de 
Loteamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

“ A C.M.S. defere o pedido de fraccionamento da T.M.U., nas seguintes condições: ------------- 

- 50% na data de emissão do Alvará; ------------------------------------------------------------------------ 

- 50% no momento do registo do alvará ou no prazo máximo de 6 meses contado da data de 
emissão do alvará.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O valor em dívida deverá ser objecto de garantia bancária ficando sujeito à aplicação dos 
juros legalmente devidos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.3 – SIDÓNIO CATARINO GONÇALVES – Projecto Alterações referente ao Prédio 
sito em Loteamento São Rafael II, Lt. 6 – Sines: ------------------------------------------------------ 

Presente req. c/ entrada n.º 714 de 16.05.2003, requerendo a aprovação e o licenciamento das 
obras de alterações a introduzir durante a execução da obra mencionada em epígrafe.------------ 

Presente parecer dos serviços técnicos referindo que o projecto não reúne as condições.--------- 
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Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Transmitir ao requerente o teor do 
parecer técnico nos termos do qual deverá o requerente solicitar à C.M.S. alterações ao alvará 
de loteamento no que respeita ao polígono de implantação ”. ------------------------------------------ 

 

3.4 – 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 16 a 30 de Junho de 2003.------------- 

 

IV – 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, 

_________________________________ 


