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Aos SETE 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 10:50 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 ter sido convidado pelo Sr. Ministro para a tomada de posse
da nova Comissão da CCDRA, tendo estado presente no acto que se realizou ontem, em
Évora. --------------------------------------------------------------------------------------------1.2 – O Sr. Presidente apresentou um documento à Reunião da CMS, para Registo e Tomada
de Posição da CMS sobre a Inauguração da Biblioteca Municipal de Sines que, a seguir se
transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------“A inauguração da nova Biblioteca Municipal de Sines, a 20/08/2005, representa um
acontecimento marcante na vida dos Sineenses e na imagem de Sines, que merece ser
registada nas actas de Reunião da CMS. --------------------------------------------------------Trata-se de um equipamento ao serviço de todos os Sineenses, de extraordinária importância
para a Educação, a Cultura, o Conhecimento e o Lazer. -----------------------------------------
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Pela sua localização urbana e inserção num grande edifício de arquitectura moderna e
arrojada; pela sua ligação aos compone ntes deste Centro de Artes c/ Auditório, Centro de
Exposições, Arquivo Histórico e Municipal. Este conjunto de equipamentos pelas funções que
desempenham e pelas suas potencialidades de produção de bens para a educação, a cultura, o
saber, representarão o coração da Cidade de Sines. ---------------------------------------------Nesta data os autarcas e a população de Sines sentem-se orgulhosos com estes novos
equipamentos que representam uma mais valia; um extraordinário enriquecimento do
Património Arquitectónico, Cultural e Educacional para o presente e para o futuro, em
particular para as crianças e os jovens, que aqui encontrarão novos meios e oportunidades de
desenvolver, estimular e enriquecer a sua formação e desenvolvimento do conhecimento do
gosto pelo saber e enriquecimento intelectual. --------------------------------------------------Sines está mais enriquecida”. -------------------------------------------------------------------Estamos de Parabéns.----------------------------------------------------------------------------Aceite, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------2 – SR. VICE-PRESIDENTE: ------------------------------------------------------------------------------2.1 – O Sr. Vice-Presidente solicitou que fosse incluída na Ordem de Trabalhos, a abertura de
Concurso para a 2ª Fase do Caminho Municipal da Colmeia. ----------------------------------Aprovado, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------III - ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------------------------------------------------1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: -----------------------------------------------------1.1 – PEDRO ROBERTO XAVIER/ANA MARIA MASCARENHAS – Electrificações
no Monte de Vale Seco: ---------------------------------------------------------------------------------------Presente doc. de Expediente Público do Sr. Vice-Presidente, datado de 11.08.2005,
solicitando saber qual o ponto de situação relativamente às electrificações no Monte de Vale
Seco. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr. Vice-Presidente, datada de 23.08.2005, com o seguinte teor:--------“Não tendo ainda a D. Maria Fernanda respondido, proponho que a CMS proceda à
adjudicação à EDP, ficando consignado na adjudicação que a EDP não efectuará a ligação a
esta casa, sem que a proprietária pague à CMS a comparticipação aprovada”.
Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a adjudicação à EDP. Deve, no
entanto, ficar explícito que não será feita a ligação à casa da D. Maria Fernanda sem que a
mesma pague à CMS a comparticipação fixada que é de 75% de 1/3 do custo”.----------------
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1.2 – PLANEGE, SA – Relatório Mensal: ---------------------------------------------------------------Presente relatório mensal nº 18, c/ entrada nº 15016 de 03.08.2005 relativo ao mês de Junho,
da Biblioteca Municipal e Centro de Artes de Sines – Construção do Edifício – 2ª Fase.------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.3 – ADL – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL
ALENTEJANO – Relatório de Actividades e Gestão – 10º Exercício 2004: -------------------Presente relatório em epígrafe, c/ entrada nº 15349 de 09.08.2005. ----------------------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.4 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – Ecoponto Queimado: ------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7491 de 18.08.2005, dando conhecimento de que no dia 15 de
Agosto foi derreteu um ecoponto situado na Rua Maria Lamas, em Sines, o que acontece pela
3ª vez, não se conhecendo as causas.------------------------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.5 – GOVERNO CIVIL DE SETÚBAL – Relatório de Sinistralidade de 2004: ------------Presente of. c/ entrada nº 15932 de 19.08.2005, enviando o relatório de sinistralidade referente
ao ano transacto. ---------------------------------------------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.6 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES –
Incêndios Florestais:-------------------------------------------------------------------------------------------Presente of. c/ entrada nº 16129 datada de 24.08.2005, manifestando a sua inteira
solidariedade, para com as situações dramáticas causadas pelos incêndios florestais. ---------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.7 – SERVIÇO MUNIICPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Resumo Mensal de
Acidentes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7730 de 26.08.2005, enviando Relatório do Resumo Mensal de
Acidentes, referente ao mês de Julho de 2005, ocorridos ou participados no Concelho de
Sines. --------------------------------------------------------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------
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1.8 – SECTOR DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE – Análise dos Processos de Candidatura
ao Cartão Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7771 de 29.08.2005, informando que, após análise dos 14 processos
de candidatura ao cartão social, a comissão constituída para o efeito, considerou que os
processos avaliados se encontram em condições de serem aprovados pelo executivo
camarário. ---------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “Aprovada a proposta de atribuição do cartão
social”. -------------------------------------------------------------------------------------------1.9 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Alteração do Fundo de
Maneio: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7780 de 29.08.2005, solicitando alteração do fundo de maneio. ----Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 30.08.2005, com o
seguinte teor: “Aprovada a alteração”. ----------------------------------------------------------1.10 – AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E
ALENTEJO LITORAL – EDAB, SA: --------------------------------------------------------------------Presente of. c/ entrada nº 16038 de 23.08.2005, enviando cópia da deliberação social relativa
à eleição dos membros do Conselho de Administração da EDAB. -----------------------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.10 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES –
Fogos Florestais – Missiva: ----------------------------------------------------------------------------------Presente of. c/ entrada nº 16234 de 25.08.2005, remetendo cópia da missiva enviada ao
Gabinete da Sua Excelência o Ministro de Estado e da Administração Interna, sobre os Fogos
Florestais, para conhecimento da Autarquia.----------------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------Por estar legalmente impedido, o Sr. Vereador Idalino não participou na apreciação do ponto
seguinte, tendo-se ausentado da sala. -----------------------------------------------------------1.11 – APS – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES, SA – Rampas de Acesso à
Praia Vasco da Gama:-----------------------------------------------------------------------------------------Presente of. c/ entrada nº 16781 de 30.08.2005, dando conhecimento de que decidiu tomar
medidas necessárias para correcção dos acessos à Praia Vasco da Gama de Sines, que são da
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sua responsabilidade directa, na sequência de uma reclamação apresentada por um utente
desta praia, motivada pela queda de uma criança numa das rampas de acesso à mesma. ------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS solicita à APS que informe da
sua disponibilidade para executar as guardas das escadas e rampas também dos outros
acessos”. -----------------------------------------------------------------------------------------1.12 – SECTOR DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE – Apoios Sócio Educativos dos Alunos
do 1º Ciclo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7861 de 31.08.2005, dando conhecimento do resultado da análise
dos 213 processos de candidaturas aos apoio educ ativos, sendo que quatro dos quais não
foram avaliados devido ao facto de terem sido transferidos para outros estabelecimentos de
ensino fora do concelho de Sines. ---------------------------------------------------------------Assim, os alunos que ficaram no escalão A, o rendimento per capita é igual ou inferior a
161,90 €, os alunos de escalão B, o seu rendimento encontra-se entre 161,91 € e 198,05 €, os
não subsidiados, o seu rendimento é igual ou superior a 198,06 €. -----------------------------Face ao exposto, existe um total de 167 alunos de escalão A, 12 de escalão B e 30 que não
ficaram contemplados em nenhum dos escalões. -----------------------------------------------A CMS tomou conhecimento e aprovou a proposta. --------------------------------------------1.13 – SECTOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS – Mapa de
Consumo de Gasóleo:------------------------------------------------------------------------------------------Presente mapa de consumo de gasóleo relativo ao mês de Julho de 2005, apresentando um
total de gasóleo gasto no valor de 23.603,00 euros.---------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. Cobrar às Entidades habituais.----------------------------------1.13 – SECTOR DE EDUCAÇÃO – Atribuição de Subsídio Anual: ----------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7779 de 29.08.2005, propondo a atribuição de subsídio anual para
funcionamento dos estabelecimento de ensino pré-escolar e 1ª ciclo, ao Agrupamento Vertical
de Escolas de Sines. -----------------------------------------------------------------------------Este subsídio deverá ser atribuído com base no nº total de alunos, por ano lectivo e por escola.
O valor/aluno em 2004-2005 foi de 15,72 €/ano, o qual se propõe manter para o presente ano
lectivo de 2005-2006. ---------------------------------------------------------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, a proposta. -------------------------------------------------1.14 – GABINETE JURÍDICO – Biblioteca, Centro de Artes e Arquivo Municipal –
Concessão de Exploração de duas Cafetarias: ----------------------------------------------------------
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Presente proposta para as condições de adjudicação relativas à concessão de exploração das
Cafetarias para a Biblioteca, Centro de Artes e Arquivo Municipal de Sines, tendo como
base de licitação o valor de 500,00 €. -----------------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a proposta e Caderno de
Encargos. Fixa-se em 15 dias o prazo para apresentação das propostas”. ----------------------1.15 – GABINETE JURÍDICO – Alcapredial - Minuta do Contrato Promessa de
Compra e Venda: -----------------------------------------------------------------------------------------------Presente minuta do contrato de promessa de compra e venda a realizar com a Alcapredial,
relativamente ao lote 3 do Loteamento Municipal a Norte da R52, em Sines. -----------------A CMS aprovou, por unanimidade, a minuta do contrato de promessa de compra e venda. ---1.16 – GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO – Seminário AORN (Associação de
Oficiais da Reserva Naval) – Jornadas da Economia do Mar: ------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7968 de 06.09.2005, dando conhecimento do Seminário que a
Associação de Oficiais da Reserva Naval (AORN) pretende realizar em Sines, no próximo dia
23 de Setembro, subordinado aos temas “Portos – Multimodalidade e Ligação ao Hinterland”
e “Transportes Marítimos – Navios e Armadores”. ---------------------------------------------Mais informa sobre o programa do evento e apoios solicitados à CMS, após reunião.---------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovado o subsídio extraordinário de
2500 € para apoio à Conferência que se considera importante para Sines”. --------------------1.17 – GABINETE DE ESTUDOS, PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO – POR
Alentejo – Pavimentação do Caminho Municipal da Colmeia, 1º e 2º Troços: ---------------Presente inf. nº 60, dando conhecimento de que, foi apresentada uma candidatura referente à
Pavimentação do Caminho Municipal da Colmeia que é composta por dois troços, o 1º entre a
Cabeça da Cabra e a Fonte Mouro e o 2º troço entre a Cabeça da Cabra e a Sonega. ----------Para o 1º troço foi apresentado o valor de 253.143,34 €. Para o 2º troço foi apresentado o
valor de 245.280,21 €, perfazendo um total de 498.423,55 €. ----------------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, o lançamento de concurso da 2ª fase (2º troço). ----------2 - DIVISÃO FINANCEIRA: ------------------------------------------------------------------------------2.1 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Posto de Cobrança nas Piscinas
Municipais: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7936 de 05.09.2005, apresentando proposta para a criação de um
posto de cobrança nas Piscinas Municipais.------------------------------------------------------
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Ratificado o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 22.08.2005, com o seguinte teor:----“Aprovada a criação de posto de cobrança nas Piscinas Municipais, como proposto”. --------2.2 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Modificação aos Documentos
Previsionais:------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7937 de 05.09.2005, apresentando proposta para a alteração
Orçamental nº 19/2005 e alteração ao PPI nº 15/2005. -----------------------------------------No Plano Plurianual de Investimentos, as alterações implicam o valor de 5000,00 Euros. ----No orçamento de capital é necessário efectuar reforços no valor de 5.000,00 €, sendo que as
reduções são no mesmo montante. --------------------------------------------------------------Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 18.08.2005, com o
seguinte teor: “Aprovada a alteração orçamental nº 19/2005 e ao PPI nº 15/2005, dado ser
indispensável reforçar rubricas com cabimentação insuficiente”. -------------------------------------2.3 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Modificação aos Documentos
Previsionais:------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 7938 de 05.09.2005, apresentando proposta para a alteração
Orçamental nº 20/2005 e alteração ao PPI nº 16/2005. -----------------------------------------Relativamente ao orçamento corrente, e no que respeita à despesa, os reforços necessários
totalizam 135.200,00 €, as reduções implicam o mesmo montante; ----------------------------No Plano Plurianual de Investimentos, as alterações implicam o valor de 73.500,00 €. -------Em termos globais o valor desta alteração é de 208.700,00 €. ----------------------------------Ratificado o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 23.08.2005, com o seguinte teor:
“Aprovada a alteração orçamental 20/2005 e ao PPI nº 16/2005, por ser indispensável reforçar
rubricas com dotação insuficiente”. -------------------------------------------------------------2.4 – GABINETE DE APOIO AOS ORGÃOS MUNICIPAIS – Alteração do Fundo de
Maneio: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente inf. datada de 05.09.2005, solicitando a alteração do fundo de maneio. --------------Ratificado o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 06.09.2005, com o seguinte teor:
“Aprovada a alteração”. -------------------------------------------------------------------------3 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: --------------------------------------------3.1 – ÁLVARO PEREIRA CORREIA – Viabilidade do Aumento da Área de
Construção:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presente inf. técnica datada de 17.08.2005, relativa à viabilidade do aumento da área de
construção /capacidade de nº de lugares de estacionamento, ref. ao prédio sito na Quinta dos
Passarinhos, lote 86, em Sines. ------------------------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A aprovação da criação de novos fogos,
deve ficar dependente de ser encontrada solução de estacionamento que dê resposta a esta ou
futuras pretensões. -------------------------------------------------------------------------------Os serviços técnicos deverão apresentar estudo nesse sentido”. --------------------------------3.2 – DOA – DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE – Comissão de Vistoria
para os Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos:---------------------------------------Presente inf. técnica datada de 22.07.2005, propondo a actualização da comissão de vistorias
nomeada para os recintos de espectáculos e divertimentos públicos, na qual deverão constar
dois técnicos a designar pela CMS e um representante do Serviço Nacional de Bombeiros , a
convocar pela CMS no prazo de 8 dias. ---------------------------------------------------------Presente proposta da Dr.ª Francisca, datada de 17.08.2005, propondo que a Comissão seja
composta pela Arqtª. Debbie e pela Eng. Rosa Rodrigues, aproveitando a larga experiência da
Engenheira neste tipo de actividades. -----------------------------------------------------------Ratificado o despacho do Sr. Vereador Armando, datado de 19.08.2005, com o seguinte
teor:”Concordo. Ficam desde agora nomeadas para a Comissão de Vistorias as Técnicas
propostas pela Dr.ª Francisca”. ------------------------------------------------------------------3.3 – GABINETE JURÍDICO – Alteração à Operação de Loteamento Municipal
designado por “Lo teamento da Zona B do PGU de Sines”: ----------------------------------------Presente parecer jurídico datado de 22.08.2005, relativo ao assunto em epígrafe, o qual, após
análise do processo, propõe que a CMS torne a pronunciar-se sobre a alteração em apreço,
promovendo pela sua aprovação e pub licitando o acto administrativo respectivo de forma a
permitir o registo respectivo. --------------------------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a alteração à Operação de
Loteamento designado por “Loteamento da Zona B do PGU de Sines” que implica o aumento
da área de 364,32 m2, conforme aprovações anteriores da CMS e da Assembleia Municipal”.
3.4 – AMLA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO –
Reformulação de Processo de Candidatura: ------------------------------------------------------------Presente inf. técnica datada de 18.08.2005,relativa ao pedido de reformulação do processo de
candidatura e procedimento de concurso público para a execução de cartografia digital
numérica vectorial às escalas 1:2000 e 1:10000 e ortofotocartografia à escala 1:2000 da
Região do Litoral Alentejano, onde após análise do processo, propõe algumas recomendações.
A CMS tomou conhecimento. Concorda-se com as recomendações propostas. -----------------
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3.5 – 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: --------------------------------------------------------------------------------------- Mapa de Alvarás de Obras de Edificação de 16.08.2005 a 05.09.2005. ----------------------IV – ENCERRAMENTO: -----------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião.
Eram 12:10 horas. -------------------------------------------------------------------------------E
eu,______________________________,
Lídia Maria Silvestre Afonso de Magalhães,
Chefe de Divisão de Administração Geral, que lavrei a presente acta, a subscrevo. --------------O Presidente,
_________________________________

