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Aos QUINZE de NOVEMBRO 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: --------------------------------------------------------------------------------- CARLOS ALBERTO DA SILVA
- ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE
- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO
- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS
- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS
- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA
Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------1. Almoço de Natal dos Trabalhadores da Autarquia – dia 22 de Dezembro de 2005; ------2. Tolerância de Ponto – dia 2 de Dezembro; 22 de Dezembro (tarde) e 23 de Dezembro de
2005; --------------------------------------------------------------------------------------------3. Sector de Acção Social e Saúde – apresentação das listagens de rendas do B.º Municipal
da Floresta; -------------------------------------------------------------------------------------4. Museu Arqueológico Municipal de Sines – Proposta de alteração de instalações e
candidatura à Rede Nacional de Museus; -----------------------------------------------------5. Fiscalização Municipal – relatório da sinistralidade – Setembro de 2005; ----------------6. Associação Recreativa de Dança Sineense - Pedido de apoio no âmbito do Festival de
Danças de Salão; --------------------------------------------------------------------------------7. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – Plano anual de
controlo de 1º nível de 2004 – vertente FEDER; Projecto 44-01-03-FDR-00019 –
Loteamento da Zil II de Sines, fase 3 – Relatório Final; --------------------------------------8. Instituto Português do Livro e das Bibliotecas – Aprovação do Projecto de Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) para a Biblioteca Municipal de Sines; ----------------9. AMLA – Criação da Empresa Pública “Litáguas – Águas do Alentejo Litoral, EIM”; ----10. Informação à Câmara dos despachos exarados pela Senhora Vereadora com
competências delegadas na área do urbanismo; -----------------------------------------------
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11. Manuel Francisco da Luz – Aprovação do projecto de arquitectura de alterações
referente ao prédio localizado no Vale Vistoso, Praia do Queimado – Sr. ------------------O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 10:30 horas. -------------------I – Período antes da Ordem do dia ---------------------------------------------------1. Antes de dar início à discussão e aprovação dos pontos constantes da ordem de
trabalhos, o Sr. Presidente, deu conhecimento da possível visita do Sr. Primeiro Ministro
no próximo dia 26 por ocasião da inauguração do Auditório do Centro de Artes e exposição
da pintora Graça Morais; ----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------2. Foi sugerido pelo Sr. Vereador Nuno Mascarenhas que se tenha em consideração alguns
ajustes nas paragens do transporte urbano do Município de Sines, nomeadamente, com
uma nova paragem na Estrada da Afeiteira, junto ao último acesso à ZIL 2.
O Sr. Vereador Albino Roque, disse que oportunamente seria ponderada a questão, até
pela verificação de outras necessidades no âmbito do circuito.
II – Ordem de Trabal hos. ----------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Almoço de Natal dos Trabalhadores da Autarquia – dia 22 de Dezembro de 2005
O Sr. Vereador Albino Roque propôs que o almoço de Natal dos Trabalhadores da
Autarquia se realizasse no dia 22 de Dezembro de 2005. ------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------Ponto 2 - Tolerância de Ponto – dia 2 de Dezembro; 22 de Dezembro (tarde) e 23 de
Dezembro de 2005 ------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Albino Roque propôs tolerância de ponto para os dias 2 de Dezembro; 22
de Dezembro (tarde) e 23 de Dezembro de 2005. --------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade, com excepção, caso se verifique: transportes
escolares; transportes urbanos; cantinas escolares; cemitério (dia 23.12.2005); RSU`S;
águas e esgotos (caso se verifiquem problemas) e Biblioteca Municipal -----------------Ponto 3 - Sector de Acção Social e Saúde – apresentação das listagens de rendas do B.º
Municipal da Floresta ---------------------------------------------------------------Apresentada proposta dos valores das rendas a vigorar a partir de Dezembro de 2005 até
Novembro de 2006, calculadas nos termos do DL n.º 166/93, de 7 de Maio (regime jurídico
da renda apoiada). -------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação: Aprovado, por unanimidade, os valores calculados para as rendas a aplicar de
Dezembro de 2005 a Novembro de 2006, nos termos da lei e do contrato de arrendamento.
O valor mínimo da renda mantém-se em 5,00 €, e o valor máximo é o do preço técnico,
calculado nos termos do DL n.º 166/93, de 7 de Maio. ---------------------------------Ponto 4 - Museu Arqueológico Municipal de Sines – Proposta de alteração de instalações e
candidatura à Rede Portuguesa de Museus --------------------------------------------Apresentada proposta de, a título temporário, e enquanto decorrerem as obras do Castelo,
instalar-se o Museu Arqueológico Municipal de Sines na Capela da Misericórdia,
porquanto o actual espaço não reúne as condições necessárias para manter o museu aberto.
Foi ainda proposto a adesão à Rede Portuguesa de Museus, que permite a candidatura a
apoios do Instituto Português de Museus. ----------------------------------------------------Deliberação – Aprovado por unanimidade, a título temporário, até à conclusão das
intervenções no Castelo de Sines, a instalação do Museu Municipal de Sines na Capela da
Misericórdia, assim como a preparação da candidatura à Rede Portuguesa de Museus. ---Ponto 5 - Fiscalização Municipal – relatório da sinistralidade – Setembro de 2005 -------Apresentado relatório enviado pela Comissão Distrital de Segurança Rodoviária referente à
sinistralidade ocorrida no Concelho de Sines, durante o mês de Setembro de 2005. Os
mapas de acidentes remetidos, contêm apenas as ocorrências verificadas sob a
responsabilidade da GNR – Brigada Territorial, encontrando-se em falta as ocorrências da
responsabilidade da GNR – Brigada de Trânsito. ---------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------Ponto 6 - Associação Recreativa de Dança Sineense - - Pedido de apoio no âmbito do
Festival de Danças de Salão ----------------------------------------------------------Solicitado apoio no valor de 3.000,00 € para organização do Festival de Danças de Salão em
Sines no dia 5 de Novembro de 2005 que decorreu no Pavilhão Municipal do Desporto, de
Sines. A verba solicitada seria para fazer face à estadia do Júri; refeições do Júri; passagens
de avião; honorários do Júri; lanche dos dançarinos e prémios. -----------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de 2.500,00 €, de acordo com o
Orçamento para o ano de 2005. ------------------------------------------------------Ponto 7 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – Plano
anual de controlo de 1º nível de 2004 – vertente FEDER; Projecto 44-01-03-FDR-00019 –
Loteamento da Zil II de Sines, fase 3 – Relatório Final ---------------------------------Foi apresentado relatório final da acção de controlo efectuada ao projecto 44-01-03-FDR00019 – Loteamento da Zil II, de Sines, fase 3, que tem como objectivo proceder às obras
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de ampliação da Zil II de Sines, contribuindo para reforçar a rede industrial do Concelho,
cujo promotor é a Câmara Municipal de Sines, enquadrado no Plano Anual de Controlo de
1º Nível de 2004 da vertente FEDER do por Alentejo. ---------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------Ponto 8 - Instituto Português do Livro e das Bibliotecas – Aprovação do Projecto de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a Biblioteca Municipal de Sines --Informando da aprovação do projecto de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
para a Biblioteca Municipal de Sines, sendo que o IPLB assegurará a comparticipação
financeira relativa ao investimento inerente à execução do presente projecto, no valor
total de 29.449,62 €. A comparticipação do IPLB é de 50% do valor total, o que
corresponde ao montante de 14.724,81 €, sendo elegíveis para comparticipação apenas as
despesas com aquisição de recursos com data posterior à aprovação do projecto de TIC. --A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------Ponto 9 - AMLA – Criação da Empresa Pública “Litáguas – Águas do Alentejo Litoral,
EIM” ------------------------------------------------------------------------------Solicitação de parecer favorável habilitante por parte do município à constituição da
empresa pública intermunicipal, denomina da “Litáguas – Águas do Alentejo Litoral, EIM”,
que ficará encarregue da implementação do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de
Água e Saneamento do Litoral Alentejano e sua subsequente exploração, actividades estas
que prosseguem fins de reconhecido interesse público cujo objecto se contém nas
atribuições da AMLA. -------------------------------------------------------------------------Deliberação: A Câmara Municipal de Sines emite parecer favorável à constituição da
empresa pública “Litáguas – Águas do Alentejo Litoral, EIM”. O processo segue para a
Assembleia Municipal para os mesmos fins. -------------------------------------------Ponto 10 - Informação à Câmara dos despachos exarados pela Senhora Vereadora com
competências delegadas na área do urbanismo, conforme Delegação e Subdelegação de
competências deliberadas em reunião de 200201-09, nos termos do Artº.65, n.º 1 e Artº.
69, n.º 2 da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ---------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do mapa de alvarás de obras de edificação emitidos no
período de 17.10.2005 a 11.11.2005. --------------------------------------------------Ponto 11 - Manuel Francisco da Luz - aprovação do projecto de arquitectura de alterações
referentes ao prédio localizado no Vale Vistoso, Praia do Queimado --------------------Presente parecer técnico favorável à aprovação, condicionada à entrega da Certidão da
Conservatória do Registo Predial, que permite o licenciamento de uma unidade de turismo
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de natureza, na modalidade da Casa de Campo. Presente proposta da Sra. Vereadora
Marisa Rodrigues do Santos, propondo a aprovação do projecto, considerando a escassez de
oferta turística no concelho no âmbito do turismo rural, bem como a emissão de pareceres
favoráveis de todas as entidades. --------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade o projecto de arquitectura de alterações,
condicionado à entrega da Certidão da Conservatória do Registo Predial. ---------------III - ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a
reunião.
Eram 12:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------E eu,_____________________________________________________________________,
Helena Isabel Silva Santos Leal, Secretária, que lavrei a presente acta, a subscrevo.-------------O Presidente,
_________________________________

