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Aos VINTE E DOIS de DEZEMBRO 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. Movimentação das Contas Bancárias da Câmara Municipal de Sines – Alteração da
Ficha de Assinaturas/abertura e encerramento de contas bancárias; -----------------2. Direcção Regional da Economia do Alentejo - Pedido de aprovação de localização
de Estabelecimento Comercial Alimentar a retalho da “Expansol – Sociedade
Lusitanense de Expansão, Investimento Imobiliário, S.A”; ---------------------------3. Grandes Opções do Plano: 2006-2009 – Orçamento Municipal 2006; ---------------4. Informação à Câmara dos Alvarás de Obras de Edificação emitidos no período de
05.12.2005 a 16.12.2005 ----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 10:45horas. --------------------I – Período antes da Ordem do dia ---------------------------------------------------1. Uma vez que a Acta nº 44/2005, de 07.12.2005, ainda não se encontrava em
condições de ser aprovada por todo o executivo da Câmara Municipal, foi proposta,
por conveniência dos serviços, a aprovação final do ponto 3 da referida acta,
referente à empreitada da “Piscina Municipal de Sines”, nomeadamente no que
concerne à apresentação de nota justificativa de excessos de trabalhos contratuais. Deliberação: Aprovado o ponto 3 da acta nº 44/2005, de 07.12.2005----------------------
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2. Apresentada proposta de alteração orçamental nº 27/2005 e proposta de alteração
ao PPI nº 23/2005, uma vez que existem documentos pendentes de cabimentação,
cujas respectivas rubricas orçamentais não dispõem de saldo suficiente,
designadamente para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos funcionários. -Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a alteração orçamental nº 27/2005 e proposta de
alteração ao PPI nº 23/2005.----------------------------------------------------------II – Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Movimentação das Contas Bancárias da Câmara Municipal de Sines – Alteração
da Ficha de Assinaturas/abertura e encerramento de contas bancárias-------------------Na sequência da Ordem de Serviço nº 33/2005, que nomeia os novos Chefes de Secção,
designadamente, o Chefe de Secção da Tesouraria, foi proposta a alteração da ficha de
assinaturas das contas bancárias tituladas pela autarquia, sendo proposto que as contas
sejam movimentadas para além do Sr. Presidente da Câmara Municipal, pelo Sr. VicePresidente e por duas tesoureiras: Bela Batista e Rosa Luís. Ainda, e em conformidade com
informação proveniente do Sector de Gestão Financeira foi proposta a abertura e
encerramento de contas bancárias. ------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente,
relativamente à movimentação das contas bancárias, bem como à abertura e encerramento
de contas bancárias. -----------------------------------------------------------------Ponto 2 - Direcção Regional da Economia do Alentejo - Pedido de aprovação de
localização de Estabelecimento Comercial alimentar a retalho da “Expansol – Sociedade
Lusitanense de Expansão, Investimento Imobiliário, S.A” ------------------------------Apresentado parecer favorável pela Direcção Regional da Economia do Alentejo,
relativamente a pedido de aprovação de localização para um estabelecimento comercial
alimentar a retalho da “Expansol – Sociedade Lusitanense de Expansão, Investimento
Imobiliário, S.A”, de insígnia “NETTO”, com cerca de 540m2 de área de venda, sito no lote
3 do Loteamento Municipal a Norte da R52, de acordo com o estatuído no artigo 12º da lei
nº 12/2004, de 30 de Março. --------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado, por maioria, a aprovação de localização do estabelecimento
comercial em causa, com os votos contra dos Vereadores Sr. Carlos Silva e Sr. Nuno
Mascarenhas. A C.M.S alerta, ainda, para a existência de diversas incorrecções no projecto,
designadamente no que se refere à análise da concorrência. ----------------------------Ponto 3 - Grandes Opções do Plano: 2006-2009 – Orçamento Municipal 2006-----------A pedido do Sr. Vereador Nuno Mascarenhas, que apelou ao dever de consulta prévia aos
Partidos políticos, de acordo com o estabelecido na lei nº 24/98, de 26 de Maio, relativa ao
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Estatuto do Direito de Oposição, sendo que não tiverem os Vereadores do Partido
Socialista, oportunidade, de atempadamente, analisar e apreciar o Orçamento Municipal
para 2006, foi proposta marcação de nova reunião para discussão e apreciação do mesmo.-Deliberação: Aprovado, por unanimidade, sendo marcada reunião extraordinária para
análise e discussão das Grandes Opções do Plano: 2006-2009 – Orçamento Municipal 2006,
para o próximo dia 27.12.2005, pelas 21 horas.-----------------------------------------Ponto 4 - Informação à Câmara dos Alvarás de Obras de Edificação emitidos no período de
05.12.2005 a 16.12.2005 -------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do mapa de alvarás de obras de edificação emitidos no
período de 05.12.2005 a 16.12.2005. --------------------------------------------------III – Período Depois da Ordem de Trabalhos ------------------------------------------Foi proposto que as Reuniões de Câmara, futuramente, passassem, a ser realizadas às
quintas-feiras, de manhã, por motivos de compatibilização de agendas com as restantes
Câmaras que integram a Associação de Municípios do Litoral Alentejano.
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, que as reuniões de Câmara passem a realizar-se
à 1ª e 3ª quintas-feiras de cada mês, pelas 10:00h., realizando-se a reunião de Câmara
Pública na última quinta-feira de cada mês pelas 15:00h. ------------------------------IV - ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a
reunião.
Eram 11:45 horas. ------------------------------------------------------------------------------E eu,_____________________________________________________________________,
Helena Isabel Silva Santos Leal, Secretária, que lavrei a presente acta, a subscrevo. -------------O Presidente,
_________________________________

