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Aos DEZENOVE de OUTUBRO 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
- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ
- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS
- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE
- ARMANDO FRANCISCO
FALTAS JUSTIFICADAS :---------------------------------------------------------------------- JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA - Férias
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 10:30 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: ---------------------------------------------------------------------------------1.1 – O Sr. Presidente pediu para incluir na ordem de trabalhos o Programa das
Comemorações do 24 de Novembro.------------------------------------------------------------Aprovado, por unanimidade, a apreciação do Programa. ---------------------------------------1.2 – Atendendo a que esta é a última Reunião Ordinária deste mandato, apresentou nota que
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------“Esta é a última Reunião do Executivo da Câmara que assim termina o Mandato de 4 anos
para que fomos eleitos pelo Povo de Sines. -----------------------------------------------------------------
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Foram 4 anos de muito trabalho, traduzido em projectos, investimentos em obras estruturantes
e significativas nas áreas da Habitação, Infra-estruturas, Educação, Cultura, Desporto e
Qualificação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------Nestes 4 anos a Cidade de Sines transformou-se; adquirindo novos equipamentos importantes
para responder às necessidades do Presente e preparando-se para enfrentar os desafios do
Futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------Porto Covo adquiriu mais e melhor qualidade urbana, dotou-se de Planeamento Urbanístico. O Município de Sines está mais rico, mais atractivo e melhor preparado para o
desenvolvimento e para trilhar os caminhos do desenvolvimento e do Futuro. ----------------Cumpriu-se uma boa parte do Programa aprovado pelo Povo nas eleições de 2001.-----------Não foi possível realizar todas as obras previstas no Programa devido às dificuldades
financeiras que não são da responsabilidade do actual executivo, creio que todos nos revemos
neste trabalho e nos sentimos orgulhosos do dever cumprido.----------------------------------Aos Srs. Vereadores que cessam funções uma palavra de reconhecimento pela dedicação ao
serviço do Poder Local Democrático. -----------------------------------------------------------O Povo apreciou o nosso trabalho e, especialmente o nosso esforço e dedicação, por isso nos
manifestaram a sua confiança para mais um mandato de 4 anos ao serviço de Sines, iremos
continuar a dar o nosso melhor, trabalhando para Sines”. --------------------------------------Aprovada, por unanimidade, a presente nota. ---------------------------------------------------1.3 – Informou que está prevista a Inauguração do Auditório do Centro de Artes para dia 26
de Novembro com exposição de Pintura de Graça Morais conforme programa das
Comemorações do 24 de Novembro.------------------------------------------------------------III - ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------------------------------------------------1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: -----------------------------------------------------1.1 – SECTOR DA CULTURA – Comemorações do Dia do Município – Proposta de
Programação:----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta de programação para as Comemorações do Dia do Município, prevendo um
total de despesas de 26.000,00 € ----------------------------------------------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, a presente proposta. ---------------------------------------1.2 – COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES – Queixa do PS contra a CMS: ------------
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Presente of. c/ entrada nº 18385 de 26.09.2005, notificando a CMS do parecer aprovado na
sessão plenária da CNE de 22.09.2005 com base no qual foi deliberado o arquivamento
relativamente à queixa do PS contra a Autarquia por fazer campanha indirecta à candidatura
da CDU através de livro editado pela Câmara sobre actividade do mandato em curso. --------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.3 – SECTOR DE TRANSPORTES E PARQUE DE MÁQUINAS – Mapa de Consumo
de Gasóleo – Mês de Setembro:-----------------------------------------------------------------------------Presente mapa de consumo de gasóleo relativo ao mês de Setembro de 2005, apresentando um
total gasto de 18.638,00 €.-----------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. Cobrar às entidades habituais. -----------------------------------------1.4 – DASU – DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS – Deposição de
Resíduos Sólidos Urbanos durante o Mês de Setembro de 2005: --------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 8874 de 07.10.2005, dando conhecimento que durante o mês de
Setembro de 2005, foram entregues 673.440 Kg de resíduos sólidos urbanos, referentes ao
Município de Sines na estação de transferência de lixo de Santiago do Cacém. ---------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.5 – ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA – Apoio a uma Escola em Timor
Leste:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente e- mail c/ entrada nº 19146 de 10.10.2005, solicitando o apoio da CMS na campanha
para montar um Parque Infantil na Escola – Orfanato de Maubara, em Timor. ----------------A CMS aprovou, por unanimidade, atribuir um apoio de 1000,00 €. ---------------------------1.6 – SERVIÇOS SOCIAIS DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS –
Agradecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------------Presente of. c/ entrada nº 19171 de 10.10.2005, agradecendo a atenção dispensada na cedência
de autocarro e motorista para um passeio na região, o qual decorreu entre 14 e 23 de
Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------1.7 – ABÍLIO JOSÉ PACHECO – Pedido de Estacionamento Reservado: -------------------Presente req. c/ entrada nº 7848 de 26.04.2005, solicitando a reserva de um estacionamento
para cargas e descargas na Rua João Soares.-----------------------------------------------------
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Presente inf. da Fiscalização Municipal c/ entrada nº 8953 de 11.10.2005, informando que já é
possível a reserva de um lugar de estacionamento para cargas e descargas, em virtude para
mudança da praça de táxis para a Rua Marquês de Pombal. ------------------------------------A CMS aprovou, por unanimidade, o presente pedido de estacionamento.---------------------1.8 – PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DE SINES – Mapas de Receita e de
Ocupação do Parque de Campismo de 2001 a 2005: -------------------------------------------------Presente inf. c/ entrada nº 8774 de 03.10.2005, apresentando os Mapas de Receita e de
Ocupação do Parque de Campismo de 2001 a 2005.--------------------------------------------A CMS tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------2 - DIVISÃO FINANCEIRA: ------------------------------------------------------------------------------2.1 – SECTOR DA CULTURA – Alteração ao Fundo de Maneio:-------------------------------Presente inf. solicitando alteração ao fundo de maneio, em algumas rubricas. -----------------Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente datado de 11.10.2005, com o
seguinte teor: “Deferido”. -----------------------------------------------------------------------2.2 – SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Alteração aos Documentos Previsionais: Presente inf. c/ entrada nº 9179 de 17.10.2005, apresentando proposta para a alteração
orçamental nº 23/2005 e alteração ao PPI nº 19/2005. ------------------------------------------Relativamente à despesa corrente, os reforços e as reduções totalizam 80.950,00 €, mantendose inalterado o princípio do equilíbrio orçamental corrente. ------------------------------------No que respeita ao orçamento de capital e, os reforços são no valor de 96.500,00 €, as
reduções são no mesmo montante, mantendo-se inalterado o princípio do orçamento de
capital. -------------------------------------------------------------------------------------------Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 06.10.2005, com o
seguinte teor: “Aprovada a alteração orçamental 23/05 e ao PPI 19/05, dado ser inadiável
reforçar rubricas com dotação insuficiente”. ----------------------------------------------------2.3 – SECTOR DO DESPORTO – ALTERAÇÃO AO FUNDO DE MANEIO: -----------Presente inf. c/ entrada nº 9160 de 14.10.2005, solicitando a alteração ao fundo de maneio em
algumas rubricas. --------------------------------------------------------------------------------Ratificado o despacho do Sr. Presidente datado de 15.10.2005, com o seguinte teor:
“Deferido”. ---------------------------------------------------------------------------------------
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IV – ENCERRAMENTO: -----------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião.
Eram 11:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------E
eu,______________________________,
Lídia Maria Silvestre Afonso de Magalhães,
Chefe de Divisão de Administração Geral, que lavrei a presente acta, a subscrevo. --------------O Presidente,
_________________________________

