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Aos DEZANOVE  de MAIO  de  DOIS MIL E QUATRO, 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 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 10:40 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 - Informou que o Vasco da Gama Atlético Clube subiu à II Divisão Nacional-B pelo que 
propõe que a C.M.S. se congratule com o feito, e com o comportamento dos atletas e o 
trabalho de Direcção já que contribui para a imagem desportiva do Município de Sines, 
concluindo que esta passagem é uma conjugação de esforços de Direcção do Vasco da Gama 
e da própria autarquia.----------------------------------------------------------------------------  

Hoje haverá um jantar comemorativo desta subida no Restaurante a Lota pelo que todos os 
Vereadores estão convidados. --------------------------------------------------------------------  

 

2 – SR. VICE-PRESIDENTE: -------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 20/2004 

 
 Reunião 2004-05-19 
  Pág. 2 de 1 
 
2.1 - Presente correcção contabilística do contrato para aquisição e para retoma de contadores 
de água. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovada, por unanimidade, a rectificação necessária. ------------------------------------------  

 

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

 

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

 

1.1– SECTOR DA CULTURA – Pedido de Apoio Financeiro para o II Festival de 
Música Sacra do Baixo Alentejo “Terras sem Sombra”: --------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 3945 de 14.05.2004, informando que a Associação Arte das Musas 
vai realizar o II Festival em colaboração com a Diocese de Beja e algumas autarquias do 
Baixo Alentejo e solicitam o apoio de 2 000,00 euros. -----------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovado o proposto, sendo que a 
Conferência de Encerramento deverá ser na Capela da Misericórdia”. --------------------------   

 

1.2 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA 1, Nº 2 DE SINES – Pedido de Apoio Financeiro : ----------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 8565 de 13.05.2004, solicitando a atribuição de um subsídio, para a 
realização de algumas actividades de encerramento do Ano Lectivo cujo orçamento se estima 
em 250€.. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a atribuição de um subsidio  de 
250 €”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.3 – GABINETE JURIDICO – Processo de Contra-Ordenação – João Pedro Geada 
Ramalho:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente parecer c/ entrada nº 3766 de 06.05.2004, provando-se que em 24-05-02, foram 
efectuadas alterações ao projecto inicial referente ao lote 8 do Loteamento de Santa Catarina, 
onde se verificou um aumento de aproximadamente 0,10 m de pé direito.----------------------  

Presente defesa escrita efectuada pelo arguido, solicitando a alteração da decisão de 
notificação de contra ordenação. -----------------------------------------------------------------  

Presente parecer jurídico sobre a defesa escrita considerando que a C.M.S. poderá limitar-se a 
proferir uma admoestação, por escrito, em vez de decidir-se pela aplicação de uma coima, não 
podendo o facto voltar a ser apreciado em sede de contra-ordenação. --------------------------   

A C.M.S. delibera aplicar a sanção de admoestação. --------------------------------------------    
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Atentos os factos já descritos no parecer jurídico, muito embora deva ser transmitido o teor do 
parecer jurídico, no sentido de informar o requerente (queixoso) da legitimidade da C.M.S. 
em instaurar o presente processo. ----------------------------------------------------------------  

 

1.4 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – Obras no Posto Territorial de Sines:----  

Presente of. c/ entrada nº 8106 de 06.05.2004, enviando um relatório sobre a necessidade 
premente de obras que urge efectuar no edifício, já que o mesmo evidencia um acentuado 
desgaste em toda a sua estrutura.-----------------------------------------------------------------  

A C.M.S. está disponível para prestar os apoios pontuais de canalizador ou electricista não 
tendo possibilidade de momento para aquisição de materiais necessários às reparações 
solicitadas.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.5 –V.G.A.C – VASCO DA GAMA ATLÉTICO CLUBE – Pedido de Cedência do 
Recinto do Castelo:----------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 8155 de 06.05.2004, solicitando a cedência do recinto do Castelo 
nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de Agosto/2004 para a realização de um Concerto e do Festival da 
Cerveja. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A C.M.S. aprovou a cedência. No dia 14 de Agosto deverão ter em atenção a festa religiosa a 
realizar na Igreja Matriz por altura das Festas da Nossa Senhora das Salvas. -------------------  

 

1.6 – SOCIEDADE COLUMBÓFILA VASCO DA GAMA – Pedido de Troféu “X 
Maratona de Futebol de 5”: ----------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. 25/04 c/ entrada nº 8158 de 06.05.2004, solicitando um troféu destinado à Equipa 
classificada em 1º lugar do X Maratona de Futebol de 5.----------------------------------------  

A C.M.S. aprovou, por unanimidade, a atribuição de um troféu. --------------------------------  

 

1.7 – SECTOR DE ACÇÃO SOCIAL SAÚDE - Pedido de Apoio “Passeio da 
Primavera”: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 3828 de 10.05.2004, propondo que o subsídio extraordinário a 
atribuir aos B.V.S. seja no valor de 200 €. -------------------------------------------------------  

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

 

1.8 – SECTOR DO DESPORTO – Escola Municipal de Ténis:------------------------------------  
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Presente of. c/ entrada nº 3841 de 11.05.2004, informando que a Escola Municipal de Ténis se 
encontra a funcionar desde o mês de Janeiro/04 e o número de praticantes. --------------------  

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

 

1.9 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINES – Pedido de 
Apoios para os Mastros dos Santos Populares:---------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 8483 de 12.05.2004, solicitando um subsídio no valor de 1250 € 
para suportar despesas relacionadas com os Mastros  dos Santos Populares. -------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A C.M.S. não tem disponibilidade 
financeira para apoiar esta iniciativa”. -----------------------------------------------------------  

 

1.10 – SINDICATO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS DE MAR E TERRA DE 
SINES – SINPORSINES – Violação, por parte da PSA, de Normas Constantes da Acta 
Protocolar de 28 de Março de 2003 e dos Princípios da Lisura Comportamental e da 
Boa-Fé Negocial:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente carta. c/ entrada nº 8535 de 12.05.2004, referente ao  comunicado em epígrafe. ------  

A C.M.S. manifesta a sua solidariedade ao Sindicato subscritor, face ao teor da situação 
relatada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.11 – COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A. – Avaria no Sistema 
de Frio  do Mercado Municipal de Porto Côvo : -------------------------------------------------------  

Presente carta c/ entrada nº 6433 de 13.04.2004, informando que não foi subscrita a cobertura 
facultativa de “Bens Refrigerados” não sendo possível cobrir os prejuízos sofridos 
mencionados em epígrafe e que vão proceder ao encerramento do processo sem 
indemnização. ------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A C.M.S. assume o pagamento dos 
encargos como prejuízo causado pela avaria. ----------------------------------------------------  

Comunicar à Companhia de seguros que a C.M.S. pretende cobrir o risco Bens Refrigerados a 
partir desta data, do Mercado de Sines e Porto Covo”. ------------------------------------------  

 

1.12 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Empreitada de “Piscina 
Municipal de Sines – Construção” – Relatório relativo ao mês de Abril de 2004: -----------  

Presente inf. c/ entrada nº 3976 de 14.05.2004, apresentando relatório do mês de Abril 
relativo à empreitada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------  

A C.M.S. tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------  
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1.13 –SECTOR DA CULTURA – Festival Músicas do Mundo 2004:----------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 3946 de 14.05.2004, apresentando proposta para o Festival Músicas 
do Mundo 2004, a realizar nos dias 29, 30 e 31 de Julho. ---------------------------------------  

Aprovada por unanimidade pela C.M.S a presente proposta e respectivo orçamento.------------ 

 

1.14 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Concurso Limitado 
Sem Publicação de Anúncio para a Empreitada de “Parque de Estacionamento de Porto 
Covo” – Aberto em 2004.05.13. ------------------------------------------------------------------------------  

Presente análise de propostas. c/ entrada nº 4034 de 17.05.2004, relativa ao concurso em 
epígrafe, propondo a adjudicação da empreitada à empresa Manuel da Graça Peixito, 
Materiais de Construção e Obras Públicas, Lda. pelo valor de 77.060,05 €, acrescido do IVA à 
taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a intenção de adjudicação 
proposta que passará a definitiva se no período de audiência previa não houver reclamações ”.  

 

1.15 – GABINETE DA JUVENTUDE – Comemorações do Dia Mundial do Ambiente e 
dos Oceanos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 4022 de 17.05.2004, apresentando proposta de actividades para as 
comemorações dos dias do Ambiente e dos Oceanos, 5 e 8 de Junho, integrados na 
programação do Dia Mundial da Criança e previsão de custos no valor de 150,00 €.-----------  

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

 

1.16 – AMAGRA – Adaptação dos Estatutos:-----------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 6622 de 14.04.2004, enviando proposta de estatutos, afim de serem 
aprovados pelos órgãos do Município. -----------------------------------------------------------  

A C.M.S. aprova os novos Estatutos da AMAGRA. Remeter à Assembleia Municipal. --------  

 

1.17 – AMLA – Adaptação dos Estatutos da AMLA:-------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 6737 de 15.04.2004, enviando proposta de estatutos, afim de serem 
aprovados pelos órgãos do Município. -----------------------------------------------------------  

A C.M.S. aprova os novos Estatutos da AMLA. Enviar à Assembleia Municipal. -------------  

 



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 20/2004 

 
 Reunião 2004-05-19 
  Pág. 6 de 1 
 
 

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

 

2.1 - SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Modificação aos Documentos 
Previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 4036 de 17.05.2004, apresentando proposta para a alteração nº 
08/2004 aos documentos previsionais, visto existirem documentos pendentes de 
cabimentação, cujas respectivas rubricas orçamentais não dispõem de saldo suficiente, torna-
se necessário efectuar uma alteração ao Orçamento Municipal bem como ao Plano Plurianual 
de Investimentos 2004-2007, (PPI).--------------------------------------------------------------  

Relativamente ao orçamento corrente os reforços necessários totalizam 135.100,00€, e no que 
respeita ao orçamento de capital é necessário efectuar reforço no valor de 110.050,00€, em 
termos globais o valor desta alteração é de 245.150,00€.----------------------------------------  

No Plano Plurianual de Investimentos as alterações implicam o valor de 110.050,00€, o que 
tem reflexos no orçamento de capital, pois a cada projecto está associada uma determinada 
classificação orçamental, pelo que se a dotação de um projecto for modificado isso tem de ser 
reflectido em termos orçamentais. ---------------------------------------------------------------  

Foi ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 07.05.2004, 
com o seguinte teor: “ Aprovada a modificação nº 8/2004 ao Orçamento e ao PPI dado ser 
indispensável dotar rubricas com previsões insuficientes para a execução da acção aprovada.”.  

 

2.2 - SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Fundos de Maneio – 2004:---------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 4037 de 17.05.2004, apresentando proposta para reforçar algumas 
rubricas cujas dotações atribuídas já se encontram esgotadas, ou se mostram insuficientes. ---  

Foi ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 07.05.2004, 
com o seguinte teor: “ Aprovada a modificação proposta dada a necessidade de dotar rubricas 
insuficientes ”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

3.1 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO – Discussão Pública – 
Loteamento da Quinta da Quinta dos Passarinhos - Hagen: ---------------------------------------  

Presente inf. nº 21/SAU/2004, referente ao assunto em epígrafe, informando que tendo 
terminado o período de discussão pública referente ao projecto da operação de Loteamento da 
Quinta dos Passarinhos, (construção de CDH) – Sines, informa de que não foram 
apresentadas quaisquer questões ou sugestões sobre o mesmo. ---------------------------------  
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A C.M.S. aprovou a proposta de operação de Loteamento e respectivas obras de urbanização, 
com vista à construção de 164 fogos em CDH, conforme requerido pela Hagen no âmbito do 
processo de loteamento. A C.M.S. considera ser de todo o interesse para o município a 
existência de mais 36 fogos a custos controlados no Concelho de Sines, de modo a prosseguir 
a politica de habitação preconizada e desenvolvida pela autarquia. -----------------------------  

 

3.2 – 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 29 de Abril a 14 de Maio de 2004. -  

 

3.3 – ORTIZ, S.A. – Modificação da Linha ST30-14 na ZIL 2 em Sines:-----------------------  

Presente of. c/ entrada nº 351/ob de 17.05.2004, relativa ao assunto em epígrafe, solicita que o 
custo da alteração da linha aérea existente para outro traçado aéreo proposto pela EDP seja 
comparticipado pela Câmara em 50%, sendo os outros 50% suportados pela Ortiz, S.A. ------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Atendendo à exposição do requerente 
que no caso em apreço é o custo, prejudicado pelo actual traçado, a C.M.S. aprova a 
comparticipação de 50% dos encargos apresentados pela EDP suportando o requerente os 
outros 50%.---------------------------------------------------------------------------------------  

Comunicar à EDP.” ------------------------------------------------------------------------------  

 

3.4 – J. SILVA LOBO – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA – Loteamento Júdice Fialho: ------  

Presente inf. datada de 30.04.2004, dos serviços técnicos informando que foi solicitado pelo 
requerente em epígrafe, autorização para alterar o ponto V , do aditamento ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2001,no sentido da loja a ceder à Câmara Municipal a construir no Lote n.º 
7, seja substituída pela loja já construída no Lote n.º 9 do mesmo loteamento, mantendo a 
mesma área, antecedendo assim a data de entrega. ----------------------------------------------  

A diferença entre os valores das áreas correspondentes aos lotes nºs. 7 e 9 é mínimo (0,40 m2) 
não se vendo inconveniente na permuta solicitada. ----------------------------------------------  

A C.M.S. nada tem a opor relativamente à troca proposta. --------------------------------------  

 

O ponto seguinte, só foi apreciado no fim da Ordem de Trabalhos para estar presente o Sr. 
Vereador Idalino que só começou a participar nos Trabalhos às 12:30 horas. ------------------  
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3.5– SR. PRESIDENTE – Proposta de Instalação da CIRVER:-----------------------------------  

Apresentando proposta para a eventual instalação em Sines de um CIRVER, Centro Integrado 
de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos, tendo em conta o volume de resíduos 
perigosos produzidos pelas industrias instaladas neste Concelho -------------------------------  

Depois de muito debatido este ponto da Ordem do Dia, optou-se por não deliberar hoje, 
aguardando para ouvir primeiro a posição da Assembleia Municipal, ficando a deliberação 
agendada para a Reunião Extraordinária a realizar  dia 24.05.2004, às 12:00 H. ---------------  

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 13:15 horas. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


