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Aos VINTE E DOIS  de ABRIL   de  DOIS MIL  E CINCO , nesta Cidade de Sines e Sala 
de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA  da Câmara Municipal de Sines, estando presentes.------------------------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA 

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

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

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 13.45 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 - ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------------  

 

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

1.1 – SRª ADJUNTA DO SR. PRESIDENTE – Parecer – Atribuição de Medalhas de 
Mérito Municipal:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação propondo a atribuição de mais as seguintes Medalhas de Mérito 
Desportivo Municipal aos seguintes Atletas e Clubes, a acrescentar à deliberação de Câmara 
de 12.04.05. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Vítor Seromenho  (Ouro)  - Campeão Nacional Sénior de Kickboxing, nas épocas de 
2003/2004 e 2004/2005. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Ivo Margarido (Prata) – atleta da natação do V.G.A.C que se tem destacado por uma carreira 
desportiva persistente, com bons resultados consecutivos, contribuindo decisivamente para a 
divulgação da modalidade, do clube e de Sines. -----------------------------------------------------------  
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- Pedro Lança (Prata) –  corredor de automobilismo com a obtenção de excelentes resultados 
numa modalidade onde existe um número  restrito de atletas. ------------------------------------------  

- Clube de Pessoal da EDP (Prata) – Clube federado, que se tem constituído em importante 
mobilizador de atletas nas modalidades de orientação pedestre, organizando provas de nível 
internacional no concelho de Sines.---------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Radiomodelismo do Litoral Alentejano (bronze) –clube cujos associados têm 
participado em inúmeras provas nacionais e internacionais, com a obtenção de um título de 
campeão europeu. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ana Rita Boavista – (prata) – atleta do CNLA que havia sido proposta pelo clube para 
medalha de ouro, tendo o clube retirado esta proposta por se ter verificado que a atleta já 
havia sido  medalhada por esses resultados. De qualquer forma considera-se que, tal como o 
IVO Margarida, a sua consistência na carreira desportiva e a sucessão de bons resultados 
merece a atribuição de uma medalha de mérito desportivo municipal.--------------------------------  

 A CMS aprovou , por unanimidade, a presente proposta. -----------------------------------------------  

 

1.2 – GABINETE JURIDICO – Prestação de Contas – Balanço; Demonstração de 
resultados; Relatório de Gestão. ----------------------------------------------------------------------------  

Princípio da especialização do exercício.------------------------------------------------------------------  

Presente parecer jurídico, relativo à demonstração de resultados da Prestação de Contas de 
2004, no que se refere às seguintes questões colocadas:--------------------------------------------------  

a) Existência de dívida ao INH e a  eventual omissão de identificação em sede da 
prestação de contas referente ao ano de 2004. ----------------------------------------------------  

 

b) Existência de dívida por força de protocolos celebrados com várias entidades 
particulares e a sua inserção na prestação de contas. --------------------------------------------  

 

c) Falta de especificação em sede do balanço e da demonstração de resultados dos 
valores devidos por força de férias e subsídios de férias ao pessoal, bem como 
encargos encargos sociais cuja despesa só ocorre no ano seguinte. --------------------------  

 

Mereceu a seguinte deliberação:”Considerando as questões colocadas em reunião de Câmara 
de 20.04.05, a CMS considera devidamente esclarecida o respeitante ao INH e 
Colectividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos encargos com Férias e Subsídios de Férias é aprovado anexar ao mapa de 
demonstração de resultados a informação complementar anexa, sendo que durante 2005 
deverão ser introduzidas alterações para no balanço de 2005 não se repetir. ------------------------  

Enviar à Assembleia Municipal”.------------------------------------------------------------------------------   
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IV – ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------  

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 14.00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,______________________________, Maria Elisa de Oliveira Vilhena Venturinha, 
Assistente Administrativa Especialista, que lavrei a presente acta, a subscrevo. -----------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


