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Aos DEZASSEIS de JUNHO  de  DOIS MIL  E CINCO, 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 14.00 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:------------------------------------------------------------------------   

A Reunião Ordinária agendada para ontem dia 15, foi adiada para hoje, com o consenso de 
todos os eleitos contactados previamente, e tendo em atenção o facto de que o Sr. Presidente e 
três Vereadores estavam ausentes por motivos inadiáveis. ----------------------------------------------  

 

SR. PRESIDENTE:---------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – Apresentou à Câmara Moção sobre o falecimento de Álvaro Cunhal. ----------------------------  

Com a morte de Álvaro Cunhal a Democracia e a cultura Portuguesa ficam mais pobres. -------  

Álvaro Cunhal foi Secretário Geral do Partido Comunista Português durante 30 anos, foi 
Ministro nos Governos do Portugal de Abril e Membro do Conselho de Estado. -------------------  

Mas foi, acima de tudo, um lutador contra o fascismo e a tirania; lutou pelas grandes causas 
nobres da Libertação do Homem da subjugação e da exploração; por uma sociedade livre, 
Democrática, Progressista. Lutou contra a Guerra Colonial, pela libertação e afirmação dos 
Povos colonizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lutou pela dignificação do Povo Português, particularmente dos explorados. ----------------------  
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Álvaro Cunhal deixa-nos um legado extraordinário como político, lutador, intelectual, 
literário e artístico. Representa um património valioso para o Portugal contemporâneo e 
futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo seu exemplo de lutador, de coerência de homem determinado com vontade indomável de 
lutar e trabalhar em prol do Povo Português, pelo seu talento, pelos seus valores culturais e 
humanistas postos ao serviço do nosso País, merece o nosso profundo respeito e apreço.--------  

Foi por tudo isso que o Povo lhe prestou uma homenagem, demonstração emocionante de 
respeito e gratidão na derradeira despedida no seu funeral.----------------------------------------------  

Por tudo isto, proponho que a Câmara Municipal de Sines, nesta reunião de 16 de Junho de  
2005, lhe preste uma singela mas sentida homenagem. ---------------------------------------------------  

A Moção foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------  

 

2 – Pediu para incluir na ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------  

a) – O Programa de Animação da Mostra Gastronómica. ------------------------------------------------  

b) Subsídio à Associação Resgate. ----------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade, incluir estes assuntos a serem apreciados depois do Exp. Geral. ---  

 

SR. VICE-PRESIDENTE:------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu para incluir na Ordem de Trabalhos Adenda ao Protocolo com as Águas de Santo 
André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade, apreciar depois do Exp. Geral. --------------------------------------------  

 

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

 

1.1 – COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS SALAS – Pedido de 
apoios:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente carta c/ entrada nº 10667 datada de 07.06.2005, solicitando apoio financeiro e 
logístico para os preparativos da Festa de Nossa Senhora das Salas. ----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“ Aprovado a entrega de subsídio de 2.500€, previsto em orçamento, bem como os restantes 
apoios solicitados”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.2 – JOAQUIM ANTÓNIO ISABEL – Pedido de Indemnização: -----------------------------~ 
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Presente carta c/ entrada nº 10681 datada de 07.06.2005, solicitando pagamento a título de 
indemnização por obras de melhorias realizadas em imóvel sito no Caminho Grande, pelo 
valor de 1.750,00€ uma vez que lhe foi atribuída uma fracção no Bª Municipal da Floresta. ----  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“ Aprovado a atribuição de uma compensação de 1.750,00€ como proposto”.----------------------  

 

1.3 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – Mercado Mensal: -----------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 4738 datada de 18.05.05, ref. à solicitação dos feirantes para que o 
mercado passe a abrir a partir das 06.30h. -------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“ Aprovado o novo horário”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.5 – DOA – DEPARATAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Alteração sinalização 
vertical Rua Vasco da Gama – Porto Covo: -------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 5412, datada de 09.06.2005, relativamente ao assunto supra 
identificado, a fim de garantir o acesso à rua quando for necessário efectuar cargas e 
descargas de materiais.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado por unanimidade, o seguinte. ----------------------------------------------------------------  

“ Aprovada a proposta, tomar medidas de imediato”.-----------------------------------------------------  

 

1.6 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Empª Rua José Martins 
Ferreira:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 5215 datada de 06.06.2005, ref. aprovação programa de trabalhos, 
cronograma financeiro e mapa de equipamento, apresentados pelo adjudicatário. -----------------  

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

“ Ratificado o despacho de aprovação do Sr.Vice-Prersidente de 6.06.2005”. ----------------------  

 

1.7 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Demolição de Imóveis 
Junto ao Centro de Artes:-------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 5223 datada de 06.06.2005, ref. à adjudicação a uma empresa a 
referida demolição. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Apresentadas propostas das empresas Luseca, SA; Construções Pidwell & Barbosa, Ldª; A.C. 
Nunes Ldª e ETH, Ldª, pelo valor de 15. 020,00€ (quinze mil e vinte euros) acrescido do IVA 
à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu por unanimidade, a seguinte deliberação. --------------------------------------------------------  
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“ Aprovada a intenção de adjudicação proposta à ETH, Ldª”. ------------------------------------------  

 

1.8 – AMLA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO – 
Adenda a Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 10163 datado de 10163 remetendo adenda ao Protocolo de Parceria 
para a Intervenção Intermunicipal de Defesa da Floresta no Litoral Alentejano. -------------------  

Foi deliberado por unanimidade , o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“ Aprovada a alteração”.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.9 – GABINETE JURÍDICO – Processo de Contra-ordenação nº 39/2004: ------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 5064 datado de 31.05.2005, a qual inf das declarações da arguida 
ref à realização de obras na sua habitação, sem que para tal possuísse qualquer licença e inf  
que a arguida solicitou a legalização das obras. ------------------------------------------------------------  

A CMS, delibera pela aplicação da sanção de admoestação. --------------------------------------------  

 

1.10 – GABINETE JURÍDICO – Processo de Contra-Ordenação nº 75/2004:----------------  

Presente processo de contra-ordenação iniciado com base no auto de notícia le vantado pela 
Guarda Nacional Republicana, em que o arguido Fernando José C. Alves Ldª- Serviço de 
Pronto Socorro e Peças, possui instalado um depósito de sucata sem prévia licença da 
entidade competente, a Câmara Municipal de Sines. Ao arguido foi dado o direito de audição e  

defesa  .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na defesa apresentada através do seu ilustre defensor Dr. Nuno Rodrigues, o mesmo alega 
estar a decorrer idêntico processo de contra-ordenação junto da Inspecção Geral do ambiente, 
pelo que alega não ser possível a existência de 2 processos de contra.-ordenação por factos 
idênticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS, delibera pela aplicação da coima mínima.--------------------------------------------------------  

 

1.11- SECTOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS – Consumo de 
gasóleo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente mapa de consumo de gasóleo referente ao de Maio de 2005. --------------------------------  

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

 

1.12 – SECTOR DE PATRIMÓNIO E SEGUROS – Alteração ao Balanço Inicial:---------  

Presente inf. c/ entrada nº 5498 datada de 14.06.2005, dando conhecimento das situações 
passíveis de alteração ao Balanço Inicial. --------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“ Aprovada a alteração.  À  Assembleia Municipal para os efeitos legais”.---------------------------  

 

1.13 – SR. VICE- PRESIDENTE –Taxa de Conservação de Esgotos para 2005. -------------  

Presente inf datada de 14.06.2005, a qual propõe que as taxas de conservação de esgotos para 
2005 seja de 0,175 para prédios da alínea b) do IMI e de 0,05 para os prédios da alínea c). -----  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“ Aprovada a proposta , remeter à Assembleia Municipal”.----------------------------------------------  

 

1.14 – SR. VICE-PRESIDENTE – alienação de Terrenos:------------------------------------------  

Presente proposta para venda de terrenos em hasta pública, relativamente ao Loteamento da 
Piscina, Lote para Unidade Comercial junto ao Intermarché, Loteamento Quinta do Meio – 
Lote C7 para 20 fogos e Zil 1.----------------------------------------------------------------------------------  

Foi aprovado por maioria, com os votos contra dos Srs Vereadores Idalino, Braz e Vinagre, a 
proposta para se proceder à hasta pública, a qual fica anexa à acta ------------------------------------  

 

1.15 – SECTOR DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE – Análise dos processos de 
candidatura ao cartão social: --------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 5466 datada de 14.06.2005, ref á análise dos processos avaliados se 
encontram em condições de serem aprovados. -------------------------------------------------------------  

A CMS, aprovou por unanimidade , os cartões Sociais propostos”. ------------------------------------  

 

1.16 – SR. PRESIDENTE – Consumo de água:---------------------------------------------------------  

Presente doc. do exp. Público do Sr. Presidente  datado de 14.06.2005, relativamente ao Sr. 
Duarte José Pincho ref. aos custos da água de consumo. -------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“ Aprovado pagar o consumo mínimo até esta data de 5m3/mês. Passa a pagar pelo valores do 
Cartão social, a partir da sua atribuição”. --------------------------------------------------------------------  

 

1.17 – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Pedido de 
parecer: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 11032 datado de 13.06.2005, o qual solicita parecer relativamente ao 
projectos de Maria da Luz Cristina e Filipe Oliveira Almeida. -----------------------------------------  

A CMS deliberou, por unanimidade o seguinte.------------------------------------------------------------  
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“ A CMS considera de interesse económico os projectos apresentados”. -----------------------------  

 

1.18 – VALENTIM M. R. CRUZ – Venda de Armazém na Zil II: --------------------------------  

Presente carta c/ entrada nº 696/ob datada de 14.04.2005, solicitando autorização para venda 
dos armazéns lotes  203 e 204 na Zil II ao Sr. José Manuel de Campos Alexandre. ---------------  

Ratificado, o despacho do Sr. Presidente de 13.06.2005 de autorização da  venda por 
110.00,00€, como proposto”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.19  – UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO – Pedido de Apoio: --  

Presente carta  c/ entrada nº 11007 datada de 13.06.2005, solicitando apoio financeiro para o 
Núcleo de apoio ao Doente Oncológico. ------------------------------------------------------------------- ~ 

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte. ---------------------------------------------------------------  

“Aprovado a atribuição de um subsídio de 250,00€”.-----------------------------------------------------  

 

1.20 – SINTAP – Pré - Aviso de Greve:--------------------------------------------------------------------  

Presente fax c/ entrada nº 11093 datado de 13.06.2005, apresentando um pré-aviso de greve 
da A.P. para 23.06.2005. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

1.21 – SECTOR DA CULTURA – Festival Musicas do Mundo 2005:---------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 5545 datada de 15.06.2005, apresentando proposta de programação 
e previsão de despesas para o Festival supra mencionado. -----------------------------------------------  

Foi deliberado por unanimidade, o seguinte. ----------------------------------------------------------------  

“ Aprovado o Programa e Orçamento”. ----------------------------------------------------------------------  

 

1.22 – SECTOR DA CULTURA – Mostra Gastronómica 2005:-----------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 5523 datada de 15.06.2005, apresentando proposta de animação 
para a Mostra Gastronómica 2005. ----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado por unanimidade, o seguinte. 

“ Aprovado o programa e orçamento”. -----------------------------------------------------------------------  

O Sr. Vice- Presidente não participou na apreciação e discussão no ponto a seguir , tendo-se 
ausentado da sala, por estar legalmente impedido. ---------------------------------------------------------  
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1.23 – RESGATE – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES LITORAL 
ALENTEJANO  – Atribuição de Subsídio:---------------------------------------------------------------  

Presente carta c/ entrada nº 9689 datado de 23.05.2005, apresentando proposta para vigilância 
nas praias do Concelho de Sines na Época Balnea r 2005 pelo valor de 61.490,00. ----------------  

Esta proposta representa um reforço de vigilância em S. Torpes pelo que é superior á de 2004.  

Ratificado, por unanimidade o despacho do Sr. Presidente de aprovação da proposta datado de 
24.05.2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.24 – ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ – Aditamento 01 ao Acordo  - Protocolo:---------------  

Presente of. c/ entrada nº 11330 datado de 16.06.2005º qual envia o aditamento 01 ao acordo 
entre o Município de Sines e Águas de Santo André. -----------------------------------------------------  

A CMS delibera por unanimidade, o seguinte. -------------------------------------------------------------  

“ Aprovada a adenda ao protocolo a vigorar desde 01.01.2005”. ---------------------------------------  

 

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

 

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

Apresentando proposta para a alteração Orçamental nº 11/2005. --------------------------------------  

Relativamente ao orçamente corrente os reforços necessários totalizam 40.000,00€. -------------  

Ratificado o despacho de 01.06.2005, o qual aprova a alteração Orçamental nº 11/2005, dado 
ser urgente reforçar algumas rubricas com dotações insuficientes. ------------------------------------  

 

1.26 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Proposta de Revisão Orçamental nº 
1/2005 e Revisão ao PII nº 1/2005:--------------------------------------------------------------------------  

Presente inf c/ entrada nº 5545 datado de 13.06.2005 ref. à proposta supra identificada onde 
foi introduzido um projecto denominado de aquisição de terrenos no valor de 146.000,00€. ----  

A criação desta nova rubrica não implica alteração aos valores iniciais do O.M, dado que os 
valores com que é dotada são transferidos de outras rubricas. ------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade a proposta de Revisão Orçamental e Revisão ao PPI, enviar à 
Assembleia  Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: ---------------------------------------------  
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1.27  – SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL –Cedência de Lote de Terreno na 
Zil II: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 3439 datado de 13.05.2005, ref. ao pedido de cedência de terreno 
para construção de armazém na Zil II, a pedido da firma Farto&Mendes Ldª. ----------------------  

Aprovado por unanimidade, atribuir o lote nº 94 H da Zil II. -------------------------------------------  

 

3.X – 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 13.04.2005 a 08.06.2005. 

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 16 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


