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Aos DOIS de DEZEMBRO   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 17:30 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:----------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente informou que as obras do Centro de Artes/Biblioteca estão a ser visitadas por 
grupos de alunos de Arquitectura, tendo sido efectuadas visitas de um grupo de alunos Suiços 
e de 80 alunos de Arquitectura da Universidade Lusíada, estando previstas outras visistas a 
curto prazo. O interesse demonstrado por estas Escolas de Arquitectura, é demonstrativo da 
apreciação da qualidade deste Projecto de Arquitectura. -------------------------------------------------  

 

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

2.1 - O Sr. Vice-Presidente informou que a hasta pública para alienação das Escolas Primárias 
foi agendada para 22 de Dezembro às 14:30 horas. -------------------------------------------------------  

 

2.2 – Na sequência do processo de acção de despejo à Construtora Progresso de Sines, foi a 
CMS contactada no sentido de se encontrar uma solução amigável. O Sr. Vice -Presidente deu 
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conhecimento do conteúdo do documento a enviar ao Tribunal sobre o mesmo já que, o 
julgamento se realiza amanhã dia 03.12.2004.--------------------------------------------------------------  

A CMS está sempre disponível para apreciar pedidos de lotes na ZIL 2, mas no caso concreto  
já é detentor de 2 lotes na ZIL 2. -------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS considera que a designada 
Construtora Progresso de Sines, Lda não desenvolve qualquer actividade no local referido, 
nem desenvolveu desde que foi adquirida pelo Sr. José Cardoso Coelho pelo que, não teria 
qualquer fundamento a atribuição de um lote de terreno na ZIL 2, como eventual 
compensação pela saída do local agora em questão. ------------------------------------------------------  

Além do que antecede, importa esclarecer que: ------------------------------------------------------------  

1 – O Sr. José C. Coelho já é superficiário do lote 134 na ZIL 2, administrada pela CMS, com 
a área de 5.000 m2; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – É ainda superfic iário do lote 1024, igualmente na ZIL 2, com a área de 5.094 m2, onde 
adquiriu recentemente as benfeitorias à Compelcom, através da Empresa Valorsines, 
Valorização e Gestão de Recicláveis de que é Sócio;-----------------------------------------------------  

3 – Para além destes dois lotes integrados na Zona Industrial Ligeira II, acima referidos, o Sr. 
José Cardoso Coelho e a sua Empresa – Sucatas em Geral, ocupa desde há anos, uma área de 
terreno de cerca de 40.000 m2, no local designado Monte dos Chãos, em área exterior à ZIL 2 
e propriedade do Município de Sines, sem que para tal pague ainda qualquer renda, visto que 
a situação da ocupação se mantém irregular e, onde deposita sucatas, sem que o espaço esteja 
devidamente licenciado.”----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

1.1 – CCA – COOPERATIVA CULTURAL ALENTEJANA – Edição de Livro: -----------  

Presente of. c/ entrada nº 20243 datado de 12.11.2004, solicitando o apoio da CMS  na 
aquisição de 100 exemplares do livro intitulado “Quando o amor se pega à gente” de Manuel 
Candeias Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a aquisição de 50 livros. -------------------------------------------  

 

1.2 – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE SURF – Agradecimento:------------------------------  

Presente fax c/ entrada nº 20322 datado de 15.11.2004 agradecendo toda a colaboração e 
apoio prestado pela CMS na realização da 3ª Etapa do Circuito Nacional de Bodyboard, que 
decorreu nos dias 12, 13 e 14 de Novembro na Praia de S. Torpes. ------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  
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1.3 – GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS MORADORES DO CASOTO – 
Pedido de Subsídio Extraordinário:------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 20345 datado de 15.11.2004, solicitando a atribuição de um subsídio 
extraordinário no valor de 500,00 €, para fazer face às despesas extras que têm surgido ao 
longo do ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovada, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor de 500,00 €. 

 

1.4 – ASSOCIAÇÃO SÓCIO -CULTURAL DE PORTO COVO – Pedido de Subsídio 
Extraordinário: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 20411 datado de 16.11.2004, solicitando a atribuição de um subsídio 
extraordinário no valor de 300,00 €, para pagamento de baile integrado nas Comemorações do 
Dia do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor de 
300,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.5 – CLUBE DO PESSOAL DA EDP – Agradecimento:-------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 20738 datado de 22.11.2004, agradecendo o patrocínio e apoio 
logístico da CMS na realização do 2º Troféu de Orientação Pedestre “Clube EDP”.--------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.6 – CLUBE DO PESSOAL DA EDP – Agradecimento:-------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 20744 datado de 22.11.2004, agradecendo todo o apoio prestado 
pela CMS na realização do I Troféu de Orientação Pedestre “Clube EDP”. -------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.7 – JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO – Pedido de Cedência de Espaço 
requerido pela Firma Raul Marta & C. Lda: -----------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 20565 datado de 18.11.2004, dando conhecimento da deliberação 
tomada em reunião de 15.11.2004, sobre o pedido de cedência de espaço no parque de 
estacionamento junto à Escola Primária de Porto Covo, para venda de pão no período de 
Junho a Setembro, requerido pela Firma Raul Marta & C. Lda. ----------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.8 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Centro Histórico de 
Sines – Remodelação da Iluminação Pública – 2ª Fase:----------------------------------------------  
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Presente inf. c/ entrada nº 9538 datada de 19.11.2004, apresentando o respectivo projecto para 
remodelação da iluminação do Centro Histórico de Sines – 2ª fase. -----------------------------------  

O valor da obra estima-se em 68.820,00 €.------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovado, por unanimidade, o projecto 
com as alterações a introduzir segundo recomendações do Sr. Vice-Presidente. Deve ser 
devidamente ajustado o mapa de medições”. ---------------------------------------------------------------  

 

1.9 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE SINES – Pedido de Subsídio:---  

Presente fax c/ entrada nº 19794 datado de 05.11.2004, solicitando apoio financeiro para o 
desenvolvimento do Programa de Animação Zenius, que decorrerá na semana de 10 a 14 de 
Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. do Sector de Educação, c/ entrada nº 9590 datada de 19.11.2004, propondo que a 
CMS apoie apenas os alunos carenciados, que são 151, os quais implicam um cus to de 377,50 
€, dado que o valor unitário é de 2,50 €. ---------------------------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor de 
377,50 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.10 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 
Comunicado de Imprensa: ------------------------------------------------------------------------------------  

Presente fax c / entrada nº 20578 datado de 19.11.2004, enviando cópia de um Comunicado de 
Imprensa, subordinado ao título “ O Tribunal de Contas e os Municípios”, enviado aos Órgãos 
de Comunicação Social. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.11 – CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SANTIAGO DO CACÉM – 
Convocatória da Assembleia Geral:------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 20705 datado de 22.11.2004, convocando a Assembleia Geral da 
CCAM de Santiago do Cacém, para reunir em sessão ordinária, a realizar no dia 18.12.2004, 
pelas 14 horas, nos Pavilhões da Feira Agrícola –  NEGDAL, para discussão e votação do 
Plano de Actividades e Orçamento para 2005 e pedido de autorização para emissão de 
“Títulos de Capital 2004”. --------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Tomado conhecimento. ----------------------  

A CMS não pretende subscrever aumento de Capital. É designado representante, o Sr. Vice-
Presidente”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por estar legalmente impedido, o Sr. Vereador Braz ausentou-se da sala, não tendo 
participado na apreciação nem votação do ponto seguinte. ----------------------------------------------  

 

1.12 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINES – Pedido de 
Apoio Financeiro: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 20696 datado de 26.11.2004, solicitando apoio financeiro, para que 
possa proceder à substituição das máquinas industriais de lavar e secar roupa, cujo valor é de 
12.790,00 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------  

A CMS deliberou, por unanimidade, o seguinte: “Tendo em consideração as actuais 
dificuldades financeiras, a CMS atribui 50% do valor solicitado = 6.395,00 € + IVA”. ----------  

 

1.13 – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS – Pedido de Transporte:---------  

Presente of. c/ entrada nº 21069 datado de 29.11.2004, solicitando a cedência de transporte 
para deslocação dos oficiais de justiça do Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, e seus 
familiares a Évora, a fim de part iciparem na Festa de Natal deste Sindicato a realizar no dia 
11.12.2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS cederá o transporte, se 
disponível, ficando o Sr. Vereador Armando responsável por dar a resposta”.----------------------  

 

1.14 – SECTOR DE PATRIMÓNIO –  Lotes 2 e 4 do Bairro Amílcar Cabral – Sines:----  

Presente inf. c/ entrada nº 9740 datada de 29.11.2004, prestando esclarecimentos referentes a 
estes dois lotes, para os quais foi aberto concurso, dos quais resultaram 3 inscrições e 
respectivas cauções e que, mais tarde se verificou existir processo referente a estes lotes, os 
quais foram atribuídos aos proprietários de umas moradias implantadas no Loteamento do 
Farol. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS deliberou, por unanimidade, o seguinte: “Aprovada a anulação do processo. Processar 
a devolução dos valores respeitantes às cauções. Pedir desculpa aos inscritos pelo erro 
cometido”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.15 – PLANEGE – CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A – Relatório 
Mensal nº 7:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente relatório mensal referente ao mês de Julho de 2004 da Empreitada da Biblioteca 
Municipal e Centro de Artes de Sines –  Construção do Edifício – 2ª Fase. --------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  
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1.16 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Concurso Público 
Internacional –  “Biblioteca , Centro de Artes e Arquivo Municipal – Fornecimento de 
Equipamento de Cena” – Publicação:---------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 9743 datada de 29.11.2004, solicitando a aprovação para publicação 
do anúncio referente ao concurso público em epígrafe. ---------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, o lançamento do concurso. Aprovado o Caderno de 
Encargos e Programa de Concurso e respectiva Comissão de Análise. -------------------------------  

 

1.17 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Concurso Público 
Internacional –  “Biblioteca, Centro de Artes e Arquivo Municipal – Aquisição de 
Mobiliário:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 9745 datada de 29.11.2004 informando que, após análise do 
Caderno de Encargos e Programa de Concurso referentes ao concurso em epígrafe, os 
mesmos se encontram elaborados nos termos propostos pela Portaria 949/99 de 28 de 
Outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclarece ainda, alguns pormenores no que concerne às especificações do mobiliário.-----------  

A CMS aprovou, por unanimidade, o Caderno de Encargos, Programa de Concurso e restantes 
documentos, como proposto, para lançamento do competente concurso. -----------------------------  

 

1.18 – VICE-PRESIDENTE – Empreitada da ZIL 2 – Danos Provocados  Pela  
Mateace/EDP:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente proposta c/ entrada nº 9747 datada de 29.11.2004, referente aos danos provocados 
pela Mateace/EDP, propondo que seja a CMS a assumir estes encargos perante a Empresa 
Teodoro Gomes Alho e, reclamar o pagamento dos mesmos perante a EDP – Valor dos 
trabalhos: 6.376,00 € ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, o pagamento dos trabalhos como proposto. Cobrar à EDP.  

 

1.19 – VICE – PRESIDENTE – Trabalhos a Mais na Empreitada da ZIL 2 – Proposta 
de Pagamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente proposta c/ entrada nº 9748 datada de 29.11.2004, para aprovação do pagamento dos 
trabalhos a mais referentes à empreitada em epígrafe, à Empresa Teodoro Gomes Alho, com o 
seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Em reunião de Câmara de 31.03.2004, foi presente uma informação sobre trabalhos a mais e 
a menos na ZIL 2, que mereceu a seguinte deliberação: “A CMS aprova o parecer, devendo 
ser apresentada esta proposta à Teodoro Gomes Alho”.--------------------------------------------------  
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Tendo sido apresentada a proposta, a Empresa em reunião na CMS discordou, tendo-se 
decidido separar para já, os trabalhos em que já se encontrou acordo, pelo que se apresenta de 
seguida a proposta de aprovação. ------------------------------------------------------------------------------  

Prolongamento da Rua A e C – Trabalhos a mais: valor aprovado – 38.418,45 € ------------------  

...Quanto aos restantes trabalhos a mais e a menos, prossegue a discussão e será 
oportunamente apresentada em reunião de Câmara proposta de resolução”. ------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, o pagamento dos trabalhos como proposto. -------------------  

 

1.20 – COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – Concurso Público para Execução 
da Empreitada de “Escola Básica nº 2 –  Arranjos Exteriores”: -----------------------------------  

Presente relatório de análise de propostas c/ entrada nº 9749 datada de 29.11.2004, propondo 
a adjudicação da empreitada para a execução de “Escola Básica nº 2 – Arranjos Exteriores” à 
Empresa Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda, pelo valor de 156.831,63 €, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a intenção da adjudicação 
proposta, à Teodoro Gomes Alho, a qual passará a definitiva se não houver reclamações no 
período de audiência prévia”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.21 – VASCO DA GAMA ATLÉTICO CLUBE – Pedido de Subsídio Extraordinário: --  

Presente of. c/ entrada nº 21162 datado de 30.11.2004, solicitando a atribuição de um subsídio 
extraordinário para que o Clube possa desenvolver a sua  actividade. ---------------------------------  

Presente proposta do Sr. Presidente da CMS, propondo a atribuição de um apoio 
extraordinário   de 40.000,00 €. Este montante será proveniente de donativos de Empresas, 
assumindo entretanto a CMS o seu pagamento, tendo em conta a situação do Clube. -------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Aprovada a proposta do Sr. Presidente. 
Aprovado também um apoio de 6.000,00 € relativo ao Protocolo anterior de apoios de 
Empresas, que ainda não tendo sido recebido, a CMS também assume desde já o seu 
pagamento”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.22 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Iluminação Pública da 
Avenida Vasco da Gama: -------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 9777 datada de 29.11.2004 informando que, já foi aceite pela EDP 
distribuição, a iluminação pública da avenida Vasco da Gama. ----------------------------------------  

Desta forma, solicitam a concordância e assinatura do auto de entrega das instalações de 
serviço público, para posterior envio à EDP Distribuição, Unidade de Rede de Santiago do 
Cacém.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS aprova o auto de entrega à EDP, como proposto. Remeter à EDP.--------------------------  
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1.23 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Empreitada de “Piscina 
Municipal de Sines – Construção” – Relatório relativo ao mês de Outubro de 2004: -------  

Presente inf. c/ entrada nº 9775 datada de 29.11.2004 apresentando o relatório da empreitada 
em epígrafe, relativo ao mês de Outubro de 2004. ---------------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.24 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO MUNICIPAL – Ano de 
2005:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente fez a apresentação do Orçamento Municipal, salientando quer as obras em 
curso, quer o lançamento e a execução de obras novas para o ano de 2005. -------------------------  

O Sr. Vice-Presidente salientou que o orçamento contém vinte e um milhões de euros só de 
investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o Quadro Comunitário de Apoio está a terminar, as verbas estão a ficar esgotadas 
e, é com grande esforço que a Câmara lança obras já que, a maior parte delas não serão 
comparticipadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Agendada Reunião Extraordinária para melhor apreciação e votação das Opções do Plano e 
Orçamento Municipal para dia 9 de Dezembro 2004 às 10:00 horas. ---------------------------------  

 

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

2.1 –  SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Modificação aos Documentos 
Previsionais –  Alteração Orçamental nº 23/2004 e ao PPI nº 20/2004:---------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 9746 datada de 29.11.2004, apresentando proposta para a Alteração 
Orçamental nº 23/2004 e Alteração ao PPI nº 20/2004. --------------------------------------------------  

Relativamente ao orçamento corrente e, no que respeita à despesa, os reforços necessários 
totalizam 187.751,32 €, assim as diminuiç ões na despesa corrente implicam 187.751,32 €, 
mantendo-se inalterado o equilíbrio do orçamento corrente. --------------------------------------------  

No que respeita ao orçamento de capital é necessário efectuar reforços no valor de 11.500,00 
€ sendo que as diminuiç ões são no mesmo montante. ----------------------------------------------------  

Em termos globais, o valor desta alteração é de 199.251,32 €. -----------------------------------------  

No Plano Plurianual de Investimentos as alterações implicam o valor de 11.500,00 e, o que 
obviamente 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 modificada 
isso tem de ser reflectido em termos orçamentais. ---------------------------------------------------------  
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Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 22.11.2004, com o 
seguinte teor: “Aprovada a alteração Orçamental nº 23/2004  e ao PPI nº 20/2004, dado ser 
indispensável reforçar algumas rubricas com dotação insuficiente”. ----------------------------------  

 

2.2 – SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO – Consulta nº 63 – “Limpeza do Pavilhão 
Desportivo da Escola EB 2,3 Vasco da Gama”:---------------------------------------------------------  

Presente processo de Consulta nº 63, referida em epígrafe.----------------------------------------------  

Ratificado o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 23.11.2004, com o seguinte teor: 
“Aprovada a adjudicação, dado não ter sido recebida outra proposta. Comunicar à Empresa e 
informar o responsável do Sector de Desporto”. -----------------------------------------------------------  

 

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

Presente inf. nº 247 datada de 29.11.2004 informando que, o responsável pelo fundo de 
maneio da Cantina da Escola nº 2, solicita que seja reforçada a rubrica – Outros Bens - no 
valor de 200,00 €. Como forma de manter inalterado o valor do fundo, sugere-se que seja 
reduzida a rubrica  - alimentação – Géneros para confeccionar –  no mesmo valor. ----------------  

Aprovada, por unanimidade, a alteração proposta. --------------------------------------------------------  

 

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

3.1 – REFER – Discussão Pública do Projecto da Operação de Loteamento da REFER – 
Área da Estação Ferroviária de Sines:--------------------------------------------------------------------  

Presente inf. nº 42 datada de 23.11.2004, informando que, tendo terminado o período de 
discussão pública referente ao Projecto em epígrafe, não foram apresentadas quaisquer 
questões ou sugestões sobre o mesmo. -----------------------------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a operação de loteamento. A entrega dos elementos 
solicitados pelo DOA, deverá constar como condicionante do Alvará. -------------------------------  

 

3.2 – AUGUSTO DE JESUS SALGADO – Benfeitorias no Lote nº 1029 da ZIL 2 – 
Sines:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente req. c/ entrada nº 1963/ob datado de 28.09.2004, solicitando, na qualidade de 
superficiário do lote nº 1029 da ZIL 2, em Sines, que lhe seja permitido estabelecer a venda 
das benfeitorias existentes no prédio, ao Sr. João Matos Macedo, pelo valor de 45.000,00 €. ---  

Aprovada, por unanimidade, a transmissão nos termos requeridos. ------------------------------------  

 

3.3 – EPFL – EÓLICA PORTUGUESA DE FORÇA E LUZ, LDA – Protoco lo de 
Cooperação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presente protocolo de cooperação entre o Município de Sines e a EPFL. ----------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, o presente protocolo. -----------------------------------------------  

 

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 do mapa anexo a esta minuta de acta, 
referente a: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 - Alvarás de Obras de Edificação emitidos no período de 15 a 26.11.2004 -------------------------  

 

3.5 – FERNANDO DOMINGOS ROSA – Pedido de Declaração sobre o Exercício do 
Direito de Preferência: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Presente req. c/ entrada nº 2374/ob datado de 29.11.2004, requerendo a emissão de declaração 
onde conste se a CMS detém o direito de preferência na compra e venda do prédio sito na Rua 
Vasco da Gama, 16 em Porto Covo e, a deter tal direito, se o pretende exercer, pedido este 
feito na qualidade de promitente-comprador do referido prédio. ---------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS determina não pretender exercer 
o seu direito de preferência”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 19:15 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


