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Aos VINTE E UM de SETEMBRO 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 10:45 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 - ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------1 – SR. PRESIDENTE: ---------------------------------------------------------------------------------------1.1 – O Sr. Presidente informou que foi inaugurado no passado domingo, dia 18 de Setembro,
o novo Centro de Convívio do Bairro 1º de Maio em Sines.------------------------------------Trata-se de um novo equipamento de apoio à 3ª Idade que em muito irá contribuir para o
convívio entre idosos. ---------------------------------------------------------------------------1.2 – Foi também inaugurado, na 2ª feira dia 19, o serviço de transportes urbanos na cidade de
Sines, cujo circuito abrange todos os serviços públicos desde Escolas, Centro de Saúde,
Câmara, etc. -------------------------------------------------------------------------------------Este serviço funciona em fase experimental e gratuito até ser aferido os circuitos e horário. --No entanto trata-se de um serviço de grande importância para melhorar a mobilidade das
pessoas e a acessibilidade a lugares importantes da Cidade, contribuindo assim, para a
qualificação da Cidade e qualidade de vida das pessoas. ----------------------------------------
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1.3 – Informou ainda, o Sr. Presidente, estarem já concluídos os arranjos exteriores do Bairro
D. Pedro I, Percebeiras e Rua José Martins Ferreira. -------------------------------------------1.4 – Na área do desporto, estão concluídas as obras do Polidesportivo de Porto Covo, e as
obras de recuperação e beneficiação do Pavilhão dos Desportos em Sine s. --------------------1.5 – O Sr. Presidente referiu também que os programas para o Ensino Básico, como
Desporto, Educação Física, Expressão Musical e Expressão Dramática, da responsabilidade
da Câmara e iniciadas no último ano lectivo, vão ser alargados aos 4 anos do 1º ciclo do
ensino básico, tendo em conta o sucesso alcançado no último ano e a sua importância para a
educação e desenvolvimento das crianças. ------------------------------------------------------2 – SR. VICE-PRESIDENTE: ------------------------------------------------------------------------------2.1 – O Sr. Vice-presidente propôs que se registasse em acta um voto de pesar da Câmara
pelo falecimento do Sr. António Lopes da Silva, funcionário desta Câmara e Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Sines durante largos anos. ------------------------------------------Foi, por unanimidade, aprovado o voto de pesar. Comunicar à família do Sr. António Lopes
da Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------III - ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------------------------------------------------1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: ------------------------------------------------------1.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO – Agradecimento: ------------------------Presente of. c/ entrada nº 17145 datado de 06.09.2005, manifestando os sinceros
agradecimentos pela colaboração da CMS na realização das Festas Tradicionais em honra de
Nossa Senhora da Soledade, uma vez que o êxito que as mesmas registaram só foi possível
com o apoio dos elementos da Autarquia envolvidos. ------------------------------------------A CMS tomou conhecimento e congratula-se com o êxito das festividades de Porto Covo. ---1.2 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES –
Imposto Municipal sobre Veículos:------------------------------------------------------------------------Presente of. c/ entrada nº 17567 datado de 12.09.2005, dando conhecimento de que foi
alertada para a existência de atrasos na transferência para os Municípios da receita referente
ao Imposto Municipal sobre Veículos, cujo período de cobrança decorreu em Junho e Julho
de 2005.------------------------------------------------------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------
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1.3 – DASCE – DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURAL E
ECONÓMICO – Espólio do Sr. Amaral da Silva: ----------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7968 de 27.09.2004, dando conhecimento de que, o espólio do Sr.
Amaral da Silva, deu entrada na Biblioteca Municipal, no dia 27 de Agosto/2004,
procedendo-se de imediato ao tratamento técnico do material livro (registo e classificação). -Mais informa que, do material não livro fazem parte uma colecção de poemas dactilografados,
os quais foram entregues no Gabinete de Apoio para selecção e posterior publicação, como
forma de homenagem. ---------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr. Vice-Presidente datada de 16.09.2005, com o seguinte teor: “Quanto
à enorme colecção de versos, deve a CMS, assumir perante a viúva, o compromisso de ser
publicada”. ---------------------------------------------------------------------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, a proposta do Sr. Vice-Presidente. ------------------------Durante a apreciação do ponto seguinte, os Srs. Vereadores Braz e Idalino, chegaram,
passando de imediato a fazer parte dos trabalhos. ----------------------------------------------1.4 – DGU – DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA – Linha de Média Tensão a 30
KV – Parecer: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente parecer técnico datado de 06.09.2005, relativo ao estabelecimento de uma linha aérea
e subterrânea, de média tensão, a 30 KV com origem na subestação de Monte Feio e término
no Parque Eólico de Monte das Pias nas Freguesias de Sines e Porto Covo e Concelho de
Sines. --------------------------------------------------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A CMS, após análise do projecto em
epígrafe, emite parecer desfavorável, opondo-se ao traçado proposto, por considerar que, o
mesmo inviabiliza a concretização dos loteamentos industriais e logísticos já aprovados pela
Câmara e a concretização de projectos turísticos previstos para as áreas turísticas,
designadamente da Barragem de Morgavel, ambos previstos no PDM de Sines. --------------Deve, assim, ser reformulado o traçado de forma a que o mesmo utilize preferencialmente os
corredores já existentes, nomeadamente de 400 KV, com ligação, designadamente, à
subestação de Sines, sita na Herdade da Boavista. ----------------------------------------------A CMS manifesta, ainda, o seu desagrado relativamente ao procedimento da EDP,
considerando que, sendo a Câmara a responsável pelo ordenamento do território, deveria ter
sido consultada previamente à elaboração do projecto, de modo a garantir o respeito pelos
PMOT’S em vigor e respectivas opções urbanísticas”. -----------------------------------------1.5 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Piscina Municipal de
Sines – Arranjos Exteriores e Acessos – Trabalhos a Mais:-----------------------------------------
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Presente inf. c/ entrada nº 8104 datada de 12.09.2005, informando que durante a execução dos
trabalhos constantes da empreitada em epígrafe, foram realizados trabalhos que não estavam
previstos no contrato inicial, tendo só sido quantificados com a elaboração da relação de
trabalhos a mais e a menos da empreitada, não podendo ser tecnicamente separados do
contrato inicial, pois são estritamente necessários a um bom acabamento dos trabalhos da
empreitada. --------------------------------------------------------------------------------------Valor do contrato inicial------------------------------545.693,06 €--------------------------------Valor dos trabalhos a menos-------------------------24.807,14 €---------------------------------------Valor dos trabalhos e menos-------------------------154.714,58 € --------------------------------Assim, propõe a aprovação desses trabalhos, sendo necessário contrato adicional no valor de
129.907,44 €, correspondente a 23,81% do valor do contrato inicial. --------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, a proposta de trabalhos a mais. Preparar Contrato para o
Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------------------------1.6 – SECTOR DE DESPORTO – Alteração do Fundo de Maneio:-----------------------------Presente inf. c/ entrada nº 8110 de 12.09.2005, solicitando a alteração de algumas rubricas do
fundo de maneio. --------------------------------------------------------------------------------Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 12.09.2005, com o
seguinte teor: “Aprovada a alteração”. ----------------------------------------------------------1.7 – SECTOR DE EDUCAÇÃO – Acção Social Escolar para o Pré -Escolar 2005-2006:-Presente inf. c/ entrada nº 8114 de 12.09.2005, propondo que sejam realizadas as candidaturas
para atribuição do ASE (Apoio Social Escolar) para o Pré-Escolar para o ano lectivo 20052006 e que as mesmas sejam apresentadas entre os dias 19 e 30 de Setembro de 2005, no
Sector de Acção Social da CMS, que deverá proceder à avaliação dos mesmos. --------------Propõe ainda que, à semelhança do procedimento para o 1º ciclo, seja atribuído ao escalão A,
material escolar básico e senha de refeição gratuita e ao escalão B, material escolar básico e
senha de refeição comparticipada em 50%, e que se mantenham os valores a atribuir em
géneros aos alunos contemplados com subsídio (Escalão A – 22,00 € e Escalão B – 11,00 €). A CMS aprovou, por unanimidade, a presente proposta. ---------------------------------------1.8 – DPOT – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO – Consulta Pública de Avaliação de Impacte Ambiental “Linha Sines –
Portimão, a 400 KV”:------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. técnica datada de 20.08.2005, relativa à consulta pública em epígrafe. -----------
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Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS dá parecer favorável ao
projecto”. ----------------------------------------------------------------------------------------1.9 – MAVILDE ANTÓNIA BRAZ – Pedido de Anulação da Taxa de Conservação de
Esgotos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente req. c/ entrada nº 16509 de 29.08.2005, solicitando a anulação da taxa de
conservação de esgotos referente ao ano de 2005, uma vez que não possui condições
económicas para o pagamento desta taxa.-------------------------------------------------------Presente inf. do sector de Acção Social, informando que desde 2001 a CMS tem deliberado a
anulação da taxa de conservação de esgotos referente à habitação desta munícipe, tendo em
conta a sua precária situação económica. -------------------------------------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, a anulação da taxa de conservação de esgotos. -----------1.10 – SECTOR DE DESPORTO – Tarifários da Piscina Municipal – Proposta:-----------Presente inf. c/ entrada nº 8214 de 15.09.2005, apresentando proposta de redução em
agregados familiares numerosos nos tarifários da Piscina Municipal. --------------------------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A proposta deve ser mais desenvolvida,
nomeadamente ficar mais claro quem constitui o agregado familiar e voltar à Reunião de
Câmara”. -----------------------------------------------------------------------------------------1.11 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS – Dia de Greve da
Função Pública – Executivo: --------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 8273 de 16.09.2005, informando quais os valores (líquidos) do
Executivo, correspondentes ao dia de greve da Função Pública. -------------------------------Aprovado, por unanimidade, o seguinte: “Aprovada a atribuição de um subsídio
extraordinário à Associação dos Serviços Sociais de valor igual ao referido – 282,36 €”. -----1.12 – CÂMARA MUNICIPAL DE SINES – Protocolo de Colaboração: ---------------------Presente protocolo de colaboração entre a CMS e o Agrupamento de Escolas de Sines. ------O Sr. Presidente referiu, a propósito do Protocolo com o Agrupamento Vertical para o Ensino
Básico de Sines, para o ensino de Inglês, que a CMS aderiu porque acredita tratar-se de uma
boa medida para a melhoria da educação. -------------------------------------------------------No entanto, considera que esta não é a melhor forma de resolver a questão, devia ser o
governo a assumir na íntegra, a responsabilidade com o ensino d0 inglês, em vez de arrastar
as câmaras para a resolução deste assunto. Espera que seja um ano experimental, mas o
princípio não foi correcto. ------------------------------------------------------------------------
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Aprovado, por unanimidade, o protocolo de colaboração. O Agrupamento deve informar a
CMS dos custos envolvidos. --------------------------------------------------------------------1.13 – SECTOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS – Mapa de
Consumo de Gasóleo:------------------------------------------------------------------------------------------Presente mapa de consumo de gasóleo relativo ao mês de Agosto, apresentando um total gasto
de 18.225,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. Cobrar às Entidades habituais.----------------------------------1.14 – ARQUIVO MUNICIPAL DE SINES – Fundo Bibliográfico do Dr. Arnaldo
Soledade: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. relativa ao fundo bibliográfico do Dr. Arnaldo Soledade. ------------------------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS regista e agradece
profundamente a oferta de parte da biblioteca do Professor Dr. Arnaldo Soledade que, após
devido tratamento será colocado na Biblioteca Municipal.”------------------------------------1.15 – SECTOR DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE – Apoios Sócio-Educativos dos alunos
do 1º Ciclo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. datada de 20.09.2005 informando que, neste segundo período deram entrada 14
processos de candidaturas aos apoios educativos. ----------------------------------------------Todos os alunos ficaram no escalão A, o rendimento per capita é igual ou inferior a 161,90 €.
A CMS aprovou, por unanimidade, a atribuição dos apoios aos alunos propostos. ------------1.16 – DR. LEONEL BAPTISTA – Acção de Manuel dos Santos & Filho, Lda : ------------Presente parecer jur ídico apresentando contraproposta de transacção para pôr termo ao
processo judicial em curso, para que a Câmara aceite após recepção de 50% do valor, que só
nessa data o Sr. Manuel dos Santos apresentará os recibos de pagamento aos trabalhadores. -Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS concorda com a entrega de 50%
como pretendido, no entanto o processo deve decorrer por transacção judicial”. --------------1.17 – DPOT – Alteração ao Loteamento da ZIL II – Lotes 193,194, 220 e 221: -------------Presente inf. técnica relativa à alteração das áreas dos lotes em epígrafe, do Loteamento da
ZIL II. -------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “Deve ser esclarecida a alteração do lote 1216,
dado que não consta da proposta de alteração e só do Quadro de Áreas. ------------------------
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2 - DIVISÃO FINANCEIRA: -------------------------------------------------------------------------------2.1 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Modificação aos Documentos
Previsionais:------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 8308 de 19.09.2005, apresentando proposta para a alteração
Orçamental nº 21/2005 e alteração ao PPI nº 17/2005. -----------------------------------------No que respeita ao orçamento corrente, em relação à despesa, os reforços necessários
totalizam 107.700,00 €, e as reduções implicam o mesmo montante. --------------------------Em relação ao orçamento de capital é necessário efectuar reforços no valor de 406.500,00 €
sendo que as diminuições são no mesmo montante. --------------------------------------------No Plano Plurianual de Investimentos, os reforços implicam o valor de 317.500,00 €, e as
diminuições são no montante de 406.500,00 €, portanto existem 89.000,00 € que se destinam
ao reforço da rubrica 01.02/11.02.99, por forma a manter-se inalterado o princípio do
equilíbrio do orçamento de capital. -------------------------------------------------------------Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 14.09.2005, com o
seguinte teor: “Aprovadas as alterações orçamentais 21/05 e ao PPI 17/05, dada a urgência em
reforçar rubricas com dotação insuficiente”. ----------------------------------------------------2.2 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Aquisição de Imóvel no Bairro 1º de
Maio – Escolha de Procedimento para Financiamento: ---------------------------------------------Presente inf., apresentando proposta para a escolha do procedimento prévio(em função do
valor) para aquisição de um imóvel no Bairro 1º de Maio, em Sines. --------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, o programa de concurso. ----------------------------------3 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: --------------------------------------------3.1 – MIGUEL NUNO MARTINS DA COSTA BARBOSA – Projecto de Arquitectura –
Moradia Unifamiliar e Apoio Agrícola, em Porto Covo: --------------------------------------------Presente parecer técnico rela tivo à junção de elementos solicitados, referente ao projecto de
arquitectura para uma moradia unifamiliar e um apoio agrícola, localizados no Cerro do
Brejo, concelho de Sines.------------------------------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS mantém o teor da deliberação
anterior, considerando não atendíveis as justificações do requerente. --------------------------A área da parcela construída para apoio agrícola deve, efectivamente ser utilizada como apoio
agrícola, não devendo possuir características de habitabilidade”. ------------------------------3.2 – API PARQUES – Usos dos Lotes no Loteamento da Parcela D: ---------------------------
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Presente parecer técnico datado de 06.09.2005, relativo à proposta de usos dos lotes no
Loteamento da Parcela D da API PARQUES – Gestão de Parques Empresariais, SA. --------A CMS aprovou, por unanimidade, a proposta de uso dos lotes. -------------------------------3.3 – 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 no período de 06.09.2005 a 19.09.2005 ---------------------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,
_________________________________

