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Aos VINTE E UM de JUNHO  de  DOIS MIL E SETE , nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO  PÚBLICA   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:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

1.1.1.1. Sector de Gestão Financeira Sector de Gestão Financeira Sector de Gestão Financeira Sector de Gestão Financeira –––– Contratação de Empréstimo para Financiamento da  Contratação de Empréstimo para Financiamento da  Contratação de Empréstimo para Financiamento da  Contratação de Empréstimo para Financiamento da 
Aquisição de Habitação Social Aquisição de Habitação Social Aquisição de Habitação Social Aquisição de Habitação Social --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2.2.2.2. Sector de RecrutaSector de RecrutaSector de RecrutaSector de Recrutamento e Selecção mento e Selecção mento e Selecção mento e Selecção –––– Balanço Social 2006  Balanço Social 2006  Balanço Social 2006  Balanço Social 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

3.3.3.3. Grupo Parlamentar do PCP Grupo Parlamentar do PCP Grupo Parlamentar do PCP Grupo Parlamentar do PCP –––– Resposta do Governo ao requerimento apresentado  Resposta do Governo ao requerimento apresentado  Resposta do Governo ao requerimento apresentado  Resposta do Governo ao requerimento apresentado 
sobre Acessibilidades ao Aeroporto de Beja sobre Acessibilidades ao Aeroporto de Beja sobre Acessibilidades ao Aeroporto de Beja sobre Acessibilidades ao Aeroporto de Beja ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

4.4.4.4. Sector do Património e Seguros Sector do Património e Seguros Sector do Património e Seguros Sector do Património e Seguros –––– Acidente na Av. Vasco da Gama  Acidente na Av. Vasco da Gama  Acidente na Av. Vasco da Gama  Acidente na Av. Vasco da Gama ------------------------------------------------------------------------    

5.5.5.5. Sector de Educação Sector de Educação Sector de Educação Sector de Educação –––– Rectifica Rectifica Rectifica Rectificação relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo ção relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo ção relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo ção relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo 
para o ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana para o ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana para o ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana para o ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana --------------------------------------------------------------------    

6.6.6.6. D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins –––– Pedido  Pedido  Pedido  Pedido de Ade Ade Ade Apoiopoiopoiopoio para E para E para E para Ediçdiçdiçdição de Livro ão de Livro ão de Livro ão de Livro 
de Pode Pode Pode Poesia esia esia esia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

7.7.7.7. Dr.ª Helena Munöz Dr.ª Helena Munöz Dr.ª Helena Munöz Dr.ª Helena Munöz –––– Pedido de Apoio para Habitaçã Pedido de Apoio para Habitaçã Pedido de Apoio para Habitaçã Pedido de Apoio para Habitação o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

8.8.8.8. Filme “A Essência do Surf” Filme “A Essência do Surf” Filme “A Essência do Surf” Filme “A Essência do Surf” –––– Pedido de Apoio para rodagem de filme  Pedido de Apoio para rodagem de filme  Pedido de Apoio para rodagem de filme  Pedido de Apoio para rodagem de filme ------------------------------------------------------------    

9.9.9.9.  AMLA  AMLA  AMLA  AMLA –––– Envio de Minuta de Contrato Envio de Minuta de Contrato Envio de Minuta de Contrato Envio de Minuta de Contrato----Promessa de Compra e Venda do Edifício Promessa de Compra e Venda do Edifício Promessa de Compra e Venda do Edifício Promessa de Compra e Venda do Edifício 
do GAT do GAT do GAT do GAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

10.10.10.10. Sector de Gestão Financeira Sector de Gestão Financeira Sector de Gestão Financeira Sector de Gestão Financeira –––– Proposta de Alteração Orçamental nº 6/2007 e  Proposta de Alteração Orçamental nº 6/2007 e  Proposta de Alteração Orçamental nº 6/2007 e  Proposta de Alteração Orçamental nº 6/2007 e 
Proposta de Alteração àsProposta de Alteração àsProposta de Alteração àsProposta de Alteração às Grandes Opções do Plano  Grandes Opções do Plano  Grandes Opções do Plano  Grandes Opções do Plano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

11.11.11.11. Vereação Vereação Vereação Vereação –––– Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à  Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à  Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à  Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à 
realização da colónia de férias dos utentes realização da colónia de férias dos utentes realização da colónia de férias dos utentes realização da colónia de férias dos utentes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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12.12.12.12. Vereação Vereação Vereação Vereação –––– Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA, Produções  Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA, Produções  Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA, Produções  Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA, Produções 
Audiovisuais, Lda.” Audiovisuais, Lda.” Audiovisuais, Lda.” Audiovisuais, Lda.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

13.13.13.13. GabiGabiGabiGabinete de Apoio ao Empresário nete de Apoio ao Empresário nete de Apoio ao Empresário nete de Apoio ao Empresário –––– Pedido de Transmissão do Direito de Superfície  Pedido de Transmissão do Direito de Superfície  Pedido de Transmissão do Direito de Superfície  Pedido de Transmissão do Direito de Superfície 
do Lote 1020do Lote 1020do Lote 1020do Lote 1020----A da Zil II A da Zil II A da Zil II A da Zil II --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

14.14.14.14. Estradas de Portugal, E.P.E Estradas de Portugal, E.P.E Estradas de Portugal, E.P.E Estradas de Portugal, E.P.E –––– Pedido de Declaração de Utilidade Publica Municipal  Pedido de Declaração de Utilidade Publica Municipal  Pedido de Declaração de Utilidade Publica Municipal  Pedido de Declaração de Utilidade Publica Municipal 
referente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à Ereferente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à Ereferente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à Ereferente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à EN 120 e ER N 120 e ER N 120 e ER N 120 e ER 
261261261261----5, entre Sines e St.º André 5, entre Sines e St.º André 5, entre Sines e St.º André 5, entre Sines e St.º André ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

15.15.15.15. Restaurante “S. Torpes” Restaurante “S. Torpes” Restaurante “S. Torpes” Restaurante “S. Torpes” ––––    Regularização do Estabelecimento Regularização do Estabelecimento Regularização do Estabelecimento Regularização do Estabelecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------    

16.16.16.16. Sector da Cultura/Carlos Seixas Sector da Cultura/Carlos Seixas Sector da Cultura/Carlos Seixas Sector da Cultura/Carlos Seixas –––– Proposta de Programação e Previsão de Custos e  Proposta de Programação e Previsão de Custos e  Proposta de Programação e Previsão de Custos e  Proposta de Programação e Previsão de Custos e 
de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo ----------------------------------------------------------------------------------------    

17.17.17.17. Sector Sector Sector Sector de Turismo de Turismo de Turismo de Turismo –––– Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica  Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica  Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica  Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica 
2007 2007 2007 2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 12:00 horas. -------------------- 

I I I I –––– Período Período Período Período antes da Ordem do dia antes da Ordem do dia antes da Ordem do dia antes da Ordem do dia    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- O Sr. Presidente informou a Câmara de que hoje, dia 21 de Junho, irá ser celebrado o 
Protocolo com o Instituto Superior Técnico para revisão do PDM, de acordo com a minuta 
aprovada em Reunião de Câmara Extraordinária, datada de 14 de Junho de 2007. ---------- 

Mais referiu que oportunamente será feita uma apresentação, e consequentemente haverá 
um acompanhamento activo por parte dos eleitos e outras entidades consideradas 
relevantes para o processo. --------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Carlos Silva solicitou esclarecimentos sobre se empresa Hagen beneficiou 
de isenção da TMU e do pagamento da licença de construção, no programa de habitação a 
custos controlados. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Sra. vereadora Marisa informou que relativamente à TMU a empresa em questão tinha 
beneficiado de isenção, mas relativamente à licença de construção não se recorda. --------- 

O Sr. Presidente da Câmara referiu que o mesmo procedimento será adoptado para outros 
programas de habitação a custos controlados. ------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Carlos Silva solicitou informações sobre a apresentação de novo estudo 
para o art. 47.º do Porto Covo. ----------------------------------------------------------------- 

A Sra. Vereadora Marisa informou que houve necessidade de resolver, em primeiro lugar,  
questões relacionadas com os equipamentos existentes que terão de ser relocalizados, mas a 
apresentação pública far-se-á no início de Julho. ---------------------------------------------- 
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II II II II –––– Ordem de Trabalhos. Ordem de Trabalhos. Ordem de Trabalhos. Ordem de Trabalhos.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 ---- Sector de Gestão Financeira  Sector de Gestão Financeira  Sector de Gestão Financeira  Sector de Gestão Financeira –––– Contratação de Empréstimo para Financiamento  Contratação de Empréstimo para Financiamento  Contratação de Empréstimo para Financiamento  Contratação de Empréstimo para Financiamento 
da Aquisição de Habitação Social da Aquisição de Habitação Social da Aquisição de Habitação Social da Aquisição de Habitação Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Apresentada informação do Sector de Gestão Financeira com a análise das propostas para 
financiamento do esforço próprio da Câmara na aquisição de habitação social, 
nomeadamente dos 124 fogos do Loteamento Municipal do Bairro da Floresta, assim como 
o mapa demonstrativo da capacidade de endividamento. Nos termos da lei deverá o 
presente processo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e consequente 
aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Srs. Vereadores Carlos Silva e Nuno Mascarenhas votam contra porque em reunião de 
Câmara foi decidido convidar todas as instituições bancárias presentes no Concelho, o que 
não veio a acontecer. --------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do Partido 
Socialista. À Assembleia Municipal para apreciação e eventual aprovação. -----------------    

Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 ---- Secto Secto Secto Sector de Recrutamento e Selecção r de Recrutamento e Selecção r de Recrutamento e Selecção r de Recrutamento e Selecção –––– Balanço Social 2006  Balanço Social 2006  Balanço Social 2006  Balanço Social 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------    

Apresentado Balanço Social referente ao ano de 2006, de acordo com o Decreto-Lei nº 
190/96, de 9 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade, o Balanço Social de 2006. Deliberação: Aprovado, por unanimidade, o Balanço Social de 2006. Deliberação: Aprovado, por unanimidade, o Balanço Social de 2006. Deliberação: Aprovado, por unanimidade, o Balanço Social de 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 ---- Grupo Parlamen Grupo Parlamen Grupo Parlamen Grupo Parlamentar do PCP tar do PCP tar do PCP tar do PCP –––– Resposta do Governo ao requerimento  Resposta do Governo ao requerimento  Resposta do Governo ao requerimento  Resposta do Governo ao requerimento 
apresentado sobre apresentado sobre apresentado sobre apresentado sobre ““““Acessibilidades ao Aeroporto de BejaAcessibilidades ao Aeroporto de BejaAcessibilidades ao Aeroporto de BejaAcessibilidades ao Aeroporto de Beja””””    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Envio de ofício pelo Grupo Parlamentar do PCP a dar conhecimento da resposta dada pelo 
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ao requerimento formulado 
pelo Deputado José Soeiro sobre “Acessibilidades ao Aeroporto de Beja”. -------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. A Câmara tomou conhecimento. A Câmara tomou conhecimento. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 4 Ponto 4 Ponto 4 Ponto 4 ----        Fiscalização Municipal/Fiscalização Municipal/Fiscalização Municipal/Fiscalização Municipal/Sector do Património e Seguros Sector do Património e Seguros Sector do Património e Seguros Sector do Património e Seguros –––– Acidente na Av. Vasco  Acidente na Av. Vasco  Acidente na Av. Vasco  Acidente na Av. Vasco 
da Gama da Gama da Gama da Gama --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Apresentado requerimento com ent. nº 12286, datado de 25.10.2006, apresentado pelo Sr. 
Ilídio José Ascensão, na qualidade de lesado pelo acidente ocorrido no dia 20.10.2006, 
proveniente da queda de algumas pedras que deslizaram da barroca para a via pública, 
mais precisamente, na descida para a Docapesca, provocando prejuízos no seu veículo no 
valor de 385,63 € (conforme orçamento em anexo ao processo). Vem o requerente/lesado 
pedir o ressarcimento do valor supra mencionado, com fundamento na responsabilidade 
civil da CMS pelo acidente, uma vez que cabe a esta a manutenção/prevenção da barroca. - 
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Na sequência do requerimento supra, foi elaborada informação pelos serviços de 
Fiscalização Municipal, sendo que foi confirmado pelos respectivos serviços que de facto 
ocorreu uma forte precipitação na noite de 20.10.2006, tendo as águas pluviais provocado 
diversas inundações em algumas vias do perímetro urbano de Sines, e ainda a queda de 
algumas pedras na Av. Vasco da Gama e descida para a Docapesca. Contudo, os serviços 
municipais após localizarem as pedras na zona referenciada, removeram-nas de imediato 
para fora da faixa de rodagem, sendo que, segundo exposição do lesado, o acidente ocorreu 
antes das pedras serem retiradas, ao que estes serviços não verificaram a existência de 
qualquer viatura no local, nem vestígios de que teria ocorrido um acidente; acrescendo o 
facto de que o lesado não chamou a GNR, ao que não foi levantado auto de notícia, pelo 
que entendem estes serviços não ser o acidente da responsabilidade da CMS.---------------- 

Deliberação: AprovDeliberação: AprovDeliberação: AprovDeliberação: Aprovado, por unanimidade, o não pagamento da quantia acima mencionada, ado, por unanimidade, o não pagamento da quantia acima mencionada, ado, por unanimidade, o não pagamento da quantia acima mencionada, ado, por unanimidade, o não pagamento da quantia acima mencionada, 
porquanto entendeporquanto entendeporquanto entendeporquanto entende----se que a CMS não tem qualquer responsabilidade pelo acidente se que a CMS não tem qualquer responsabilidade pelo acidente se que a CMS não tem qualquer responsabilidade pelo acidente se que a CMS não tem qualquer responsabilidade pelo acidente 
ocorrido. ocorrido. ocorrido. ocorrido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Ponto 5 Ponto 5 Ponto 5 Ponto 5 ---- Sector de Educação  Sector de Educação  Sector de Educação  Sector de Educação –––– Rectificação relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo  Rectificação relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo  Rectificação relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo  Rectificação relativamente a atribuição de Bolsa de Estudo 
para opara opara opara o ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana  ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana  ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana  ano de 2007 à candidata Eleonora Alexandra Magro Santana ------------------------------------------------------------------------------------------------    

Apresentada informação pelo Sector de Educação a dar conhecimento de um erro 
detectado aquando da aferição/análise das candidaturas para atribuição de Bolsas de Estudo 
para o ano de 2007, sendo que por lapso a candidata Eleonora Alexandra Magro Santana 
não foi, inicialmente admitida, comprovando-se, posteriormente, que a mesma tem direito 
à bolsa de estudo de acordo com o Regulamento em vigor. ----------------------------------- 

Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a inclusão daDeliberação: Aprovada, por unanimidade, a inclusão daDeliberação: Aprovada, por unanimidade, a inclusão daDeliberação: Aprovada, por unanimidade, a inclusão da candidata Eleonora Alexandra  candidata Eleonora Alexandra  candidata Eleonora Alexandra  candidata Eleonora Alexandra 
Santana à Bolsa de Estudo. Santana à Bolsa de Estudo. Santana à Bolsa de Estudo. Santana à Bolsa de Estudo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 6 Ponto 6 Ponto 6 Ponto 6 ---- D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins  D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins  D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins  D. Maria Teresa Raposo Palmeira Martins –––– Pedido de Apoio para Edição de  Pedido de Apoio para Edição de  Pedido de Apoio para Edição de  Pedido de Apoio para Edição de 
Livro de Poesia Livro de Poesia Livro de Poesia Livro de Poesia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Pedido de apoio para edição de livro de poesia da autoria da requerente Maria Teresa 
Raposo Palmeira Martins. Segundo informação da requerente, e orçamento apresentado 
pela Gráfica, a edição de 500 exemplares fica em cerca de 2.100,00 €. ----------------------- 

Pelo exposto, é proposto a aquisição de livros no valor de 500,00 €. -------------------------- 

Deliberação: Aprovada, por unanimidade, aDeliberação: Aprovada, por unanimidade, aDeliberação: Aprovada, por unanimidade, aDeliberação: Aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada.  proposta apresentada.  proposta apresentada.  proposta apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 7 Ponto 7 Ponto 7 Ponto 7 ---- Dr.ª Helena Munöz  Dr.ª Helena Munöz  Dr.ª Helena Munöz  Dr.ª Helena Munöz –––– Pedido de Apoio para Habitação  Pedido de Apoio para Habitação  Pedido de Apoio para Habitação  Pedido de Apoio para Habitação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Pedido de apoio no valor de 750,00 €/mensais para ajuda ao pagamento de habitação que 
adquiriu em Santo André. Sem a ajuda solicitada, a requerente, actualmente a exercer a 
actividade de medicina no posto médico em Porto Covo, refere não ter possibilidade de 
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continuar a desempenhar as suas funções em Porto Covo, devido às despesas que tem com 
deslocações e habitação. ------------------------------------------------------------------------ 

Entende a Câmara não ser neste momento legalmente possível aceder ao solicitado, por 
não se tratar de incentivo temporário com vista à fixação de médicos no concelho. No 
entanto, a Câmara irá preparar um Regulamento para fazer face a situações deste tipo, com 
vista a, de forma justa e transparente, apoiar a fixação de profissionais de saúde no 
concelho, nos termos possíveis, em face da legislação em vigor. ------------------------------ 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade, não atribuir o apoio solicitado, pois não se trata Deliberação: Aprovado, por unanimidade, não atribuir o apoio solicitado, pois não se trata Deliberação: Aprovado, por unanimidade, não atribuir o apoio solicitado, pois não se trata Deliberação: Aprovado, por unanimidade, não atribuir o apoio solicitado, pois não se trata 
de um pedido de arrendamento de imóvelde um pedido de arrendamento de imóvelde um pedido de arrendamento de imóvelde um pedido de arrendamento de imóvel para poder exercer a  para poder exercer a  para poder exercer a  para poder exercer a actividade de medicina no actividade de medicina no actividade de medicina no actividade de medicina no 
concelho. concelho. concelho. concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 8 Ponto 8 Ponto 8 Ponto 8 ---- Filme “A Essência do Surf”  Filme “A Essência do Surf”  Filme “A Essência do Surf”  Filme “A Essência do Surf” –––– Pedido de Apoio para rodagem de filme  Pedido de Apoio para rodagem de filme  Pedido de Apoio para rodagem de filme  Pedido de Apoio para rodagem de filme ------------------------------------------------    

Pedido de apoio, designadamente, alojamento e refeições para sete pessoas durante quatro 
dias, tempo em que decorre as filmagens do filme “Essência do Surf” no Concelho de Sines. 

Com a rodagem do filme mencionado pretende com isso a organização divulgar a orla 
costeira, nomeadamente, as praias de São Torpes, Porto Covo e Ilha do Pessegueiro. ------- 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade, o apoio sDeliberação: Aprovado, por unanimidade, o apoio sDeliberação: Aprovado, por unanimidade, o apoio sDeliberação: Aprovado, por unanimidade, o apoio solicitado de alojamento e refeições para olicitado de alojamento e refeições para olicitado de alojamento e refeições para olicitado de alojamento e refeições para 
7 pessoas durante quatro dias. As refeições em período de almoço serão fornecidas no 7 pessoas durante quatro dias. As refeições em período de almoço serão fornecidas no 7 pessoas durante quatro dias. As refeições em período de almoço serão fornecidas no 7 pessoas durante quatro dias. As refeições em período de almoço serão fornecidas no 
Refeitório da CMS. À Dr.ª Liliana Guiomar para tratar. Refeitório da CMS. À Dr.ª Liliana Guiomar para tratar. Refeitório da CMS. À Dr.ª Liliana Guiomar para tratar. Refeitório da CMS. À Dr.ª Liliana Guiomar para tratar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 9 Ponto 9 Ponto 9 Ponto 9 ---- AMLA  AMLA  AMLA  AMLA –––– Envio de Minuta de Contrato Envio de Minuta de Contrato Envio de Minuta de Contrato Envio de Minuta de Contrato----Promessa de Compra e Venda dPromessa de Compra e Venda dPromessa de Compra e Venda dPromessa de Compra e Venda do o o o 
Edifício do GAT Edifício do GAT Edifício do GAT Edifício do GAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Envio de minuta de Contrato-Promessa de Compra e Venda do Imóvel do GAT, 
propriedade dos Municípios de Alcácer do Sal; Grândola; Santiago do Cacém e Sines ao 
Município de Odemira, na qualidade de promitente-comprador de uma quota de 5%, pelo 
valor de 33.912,00 €. Com a efectivação do contrato de compra e venda os cinco 
municípios ficam comproprietários, em comum e com partes iguais, com uma quota de 
20% na compropriedade do imóvel sito na Horta do Coxo, freguesia e concelho de 
Grândola. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato Aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato Aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato Aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato----promessa de compra de promessa de compra de promessa de compra de promessa de compra de 
venda. venda. venda. venda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 10 Ponto 10 Ponto 10 Ponto 10 ---- Sector de Gestão Financeira  Sector de Gestão Financeira  Sector de Gestão Financeira  Sector de Gestão Financeira –––– Proposta de Alteração Orçamental nº  Proposta de Alteração Orçamental nº  Proposta de Alteração Orçamental nº  Proposta de Alteração Orçamental nº 00006/2007 e 6/2007 e 6/2007 e 6/2007 e 
Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

No âmbito da proposta de alteração orçamental nº 06/2007; assim como proposta de 
alteração às grandes opções do plano apresentada pelo Sector de Gestão Financeira foi 
emitido despacho de aprovação pelo Sr. Vereador Albino Roque. ---------------------------- 
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Infra segue proposta dos serviços: -------------------------------------------------------------- 

“Conforme instruções superiores, e tendo em conta o estabelecido no POCAL Decreto - Lei n.º 54-
A/99, de 22 de Fevereiro e respectivas alterações, serve a presente para apresentar em anexo a 
proposta de Alteração Orçamental n.º 6/2007 e alteração às Grandes Opções do Plano. -------------- 

Esta alteração é absolutamente necessária devido à inclusão do Empréstimo de Curto Prazo que 
esta edilidade contraiu com o Banco Espírito Santo, cujo contrato se encontra perfeito e em 
condições de ser utilizado (documento em anexo). Como também existem alguns documentos 
pendentes de cabimentação por falta de dotação disponível nas respectivas rubricas orçamentais 
reforça-se a necessidade de proceder a esta alteração. -------------------------------------------------- 

1. No que respeita ao orçamento corrente é necessário o reforço de várias rubricas 02/02.01.12 
Material de Transporte – peças no valor de 25.000,00€, a rubrica 02/02.01.17 Ferramentas e 
Utensílios no montante de 7.000,00€, assim como a rubrica 02/02.01.01 Matérias - Primas e 
Subsidiárias em 10.000,00€. Estes reforços são pertinentes uma vez que os saldos constantes das 
rubricas são insuficientes para efectuar o cabimento de despesas por exemplo para a Mostra 
Gastronómica. As reduções são efectuadas no montante de 15.000,00€ na rubrica 02/02.01.21 
Outros Bens, 15.000,00€ na rubrica 02/02.02.20 Outros trabalhos especializados, na rubrica 
02/02.01.05 Alimentação – refeições confeccionadas foram reduzidos 7.000,00€ e na rubrica 
02/02.01.04 Limpeza e Higiene retirou-se 5.000,00€. ---------------------------------------------- 

2. Atento ao ponto 3.3. alínea d) do POCAL, “as importâncias relativas aos empréstimos só podem 
ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do 
respectivo contrato”. Como foi anteriormente referido, esta Câmara recebeu do Banco Espírito 
Santo a confirmação da perfeição do contrato de Empréstimo de Curto Prazo. Então introduziu-se 
no orçamento da receita a rubrica 12.05.02 – Empréstimo de curto prazo – Sociedades Financeiras 
e na despesa a rubrica 02/10.05.03 – Empréstimo de Curto Prazo – Sociedades Financeiras – Bancos 
e outras instituições financeiras, com um reforço de 762.835,00€ nas duas rubricas. ----------------- 

3. É necessário alterar também algumas actividades mais relevantes (AMR), como sejam 8/20078/20078/20078/2007 – 
Dia da CriançaDia da CriançaDia da CriançaDia da Criança reforçando a acção 1/1 ofertas em 750,00€ e a acção 1/4 divulgação em 445,00€, por 
contrapartida respectivamente da acção 2/2 aquisição de bens e da acção 1/2 aquisição de serviços.   

           A AMR 36/2007 AMR 36/2007 AMR 36/2007 AMR 36/2007 –––– Desporto Escolar Desporto Escolar Desporto Escolar Desporto Escolar foi reforçada em 600,00€ na acção 3 ofertas por 
contrapartida da acção 4 aquisição de serviços. --------------------------------------------------------- 

Foi efectuado ainda o reforço da AMR 36/2007 na sua acção 1 aquisição de material desportivo em 
2.098,00€ por contrapartida das seguintes reduções: --------------------------------------------------- 

 Na actividade 38/2007 foram reduzidas as acções 1, 2 e 3 em 298,00€, 500,00€ e 300,00€ 
respectivamente. Na actividade 40/2007 o valor reduzido foi de 1.000,00€ da acção 2. ---------------  

Foi ainda reforçada a AMR 41/2007 Festival de JazzAMR 41/2007 Festival de JazzAMR 41/2007 Festival de JazzAMR 41/2007 Festival de Jazz na acção 2/2 com o valor de 421,00€ por 
contrapartida da acção 2/1 (…). ------------------------------------------------------------------------- 
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4 – Relativamente ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) verificou-se a necessidade de 
reforçar o projecto 150/2002 – Aquisição de material de transporte devido à necessidade de pagar o 
valor residual relativo a um contrato de leasing. ------------------------------------------------------- 

Foi ainda reforçado o projecto 77/2006 – Arruamentos Municipais – beneficiação 2006/2009, em 
100.000,00€ devido à necessidade de lançamento de um concurso limitado sem publicação de 
anúncio. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estes reforços foram possíveis por contrapartida da redução do projecto 66/2006 – Musealização do 
Castelo – Reparação e Adaptação, conforme instruções superiores. -----------------------------------  

Em suma, o total de reforços nesta alteração é de 907.785,00€ e as reduções são de 144.950,00€, 
mas tendo em conta o reforço na receita de 762.835,00€ mantém-se inalterado o princípio do 
equilíbrio orçamental”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vereador Albino Roque. Deliberação: Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vereador Albino Roque. Deliberação: Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vereador Albino Roque. Deliberação: Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vereador Albino Roque. --------------------    

Ponto 11 Ponto 11 Ponto 11 Ponto 11 ---- Vereação  Vereação  Vereação  Vereação –––– Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à  Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à  Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à  Proposta de atribuição de subsídio à Casa do Estudante para apoio à 
realização da colónia de férias dos utentes realização da colónia de férias dos utentes realização da colónia de férias dos utentes realização da colónia de férias dos utentes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Pedido de subsídio pela Casa do Estudante, com ent. nº 0653, datado de 11.06.2007, para a 
realização de colónia de férias para os utentes da Casa de Estudante de Beja. ---------------- 

Na sequência do pedido supra referido, foi apresentada proposta de atribuição de subsídio 
no valor de 1.250,00 €, para apoio à realização da colónia de férias dos utentes. ------------- 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade, a atribuição do subsídio nos termos propostos. Deliberação: Aprovado, por unanimidade, a atribuição do subsídio nos termos propostos. Deliberação: Aprovado, por unanimidade, a atribuição do subsídio nos termos propostos. Deliberação: Aprovado, por unanimidade, a atribuição do subsídio nos termos propostos.     

Ponto 12 Ponto 12 Ponto 12 Ponto 12 ---- Vereação  Vereação  Vereação  Vereação –––– Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA,  Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA,  Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA,  Proposta de anulação de atribuição de subsídio à “RAIVA, 
Produções Audiovisuais, Lda.” Produções Audiovisuais, Lda.” Produções Audiovisuais, Lda.” Produções Audiovisuais, Lda.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Apresentada proposta de anulação da deliberação de câmara, datada de 20.04.2006, nos 
termos da qual foi aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor de 5.000,00 € 
para apoio ao projecto para a realização de uma curta-metragem da “Crónica Parisiense”, 
do realizador Luís Miguel Correia que retrata a figura de Fernando Lopes Graça. ----------- 

A curta-metragem seria produzida pela “RAIVA, Produções Audiovisuais, Lda.”; contudo, 
constando-se a não concretização da mesma, propõe-se a anulação da deliberação de 
câmara acima mencionada. --------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Anulada, por unanimidade,Deliberação: Anulada, por unanimidade,Deliberação: Anulada, por unanimidade,Deliberação: Anulada, por unanimidade, a deli a deli a deli a deliberação de câmara de 20.04.2006beração de câmara de 20.04.2006beração de câmara de 20.04.2006beração de câmara de 20.04.2006 que  que  que  que 
aprovou a atribuição de um subsídio no valor 5.000,00 aprovou a atribuição de um subsídio no valor 5.000,00 aprovou a atribuição de um subsídio no valor 5.000,00 aprovou a atribuição de um subsídio no valor 5.000,00 € € € € à “RAIVA, Produções à “RAIVA, Produções à “RAIVA, Produções à “RAIVA, Produções 
Audiovisuais, Lda.”. Audiovisuais, Lda.”. Audiovisuais, Lda.”. Audiovisuais, Lda.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Ponto 13 Ponto 13 Ponto 13 Ponto 13 ---- Gabinete de Apoio ao Empresário  Gabinete de Apoio ao Empresário  Gabinete de Apoio ao Empresário  Gabinete de Apoio ao Empresário –––– Pedido de Transmissão do Direito de  Pedido de Transmissão do Direito de  Pedido de Transmissão do Direito de  Pedido de Transmissão do Direito de 
Superfície do Lote 1020Superfície do Lote 1020Superfície do Lote 1020Superfície do Lote 1020----A da Zil II A da Zil II A da Zil II A da Zil II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Apresentado despacho do Sr. Presidente, para ratificação, com base no parecer elaborado 
pelo Gabinete de Apoio ao Empresário referente ao pedido de transmissão do direito de 
superfície do lote 1020-A da Zil II pela ora superficiária D. Ivone Maria dos Reis Ramos 
Domingues ao Sr. António Manuel Rosa de Oliveiras, nos termos seguintes: ---------------- 

“ (…) A candidatura efectuada pelo Sr. António Manuel Rosa Oliveiras (disponibilizada em anexo 
juntamente com a avaliação efectuada pelo GAE), tem como intuito a utilização do lote para servir 
de suporte à actividade empresarial do promitente-comprador, ou seja de transformação e 
comercialização de caracóis, tendo esta obtido uma avaliação positiva no seu geral (54%) bem 
como em cada um dos critérios analisados, nomeadamente: ------------------------------------------- 

- Critério da Idoneidade do Requerente: 21% ---------------------------------------------------------- 

- Critério da Credibilidade do Projecto: 25% ----------------------------------------------------------- 

- Critério de Interesse para o Município: 8% ----------------------------------------------------------- 

Tendo por base esta avaliação o GAE é de parecer favorável parecer favorável parecer favorável parecer favorável à transmissão do direito de superfície 
do lote 1020-A da D. Ivone Maria dos Reis Domingues ao Sr. António Manuel Rosa de Oliveiras, 
empresário em nome individual para aí exercer uma actividade de transformação e comercialização 
de caracóis. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi também efectuada pela Câmara Municipal de Sines a avaliação das benfeitorias existentes no 
lote 1020-A, as quais foram avaliadas em 80.000€, valor esse que não difere muito do valor pelo 
qual a D. Ivone Maria dos Reis Domingues pretende para a aludida transmissão do direito de 
superfície que foi de 75.000€ (…)”. --------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Ratificado, o despacho de deferimento do Sr. Presidente, por unanimidade. Deliberação: Ratificado, o despacho de deferimento do Sr. Presidente, por unanimidade. Deliberação: Ratificado, o despacho de deferimento do Sr. Presidente, por unanimidade. Deliberação: Ratificado, o despacho de deferimento do Sr. Presidente, por unanimidade. --------    

Ponto 14 Ponto 14 Ponto 14 Ponto 14 ---- Estradas de Portugal, E.P.E  Estradas de Portugal, E.P.E  Estradas de Portugal, E.P.E  Estradas de Portugal, E.P.E –––– Pedido de Declaração de Utilidade Publi Pedido de Declaração de Utilidade Publi Pedido de Declaração de Utilidade Publi Pedido de Declaração de Utilidade Publica ca ca ca 
Municipal referente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à EN 120 e Municipal referente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à EN 120 e Municipal referente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à EN 120 e Municipal referente às Obras de Beneficiação do IP8 entre Sines e a Variante à EN 120 e 
ER 261ER 261ER 261ER 261----5, entre Sines e St.º André 5, entre Sines e St.º André 5, entre Sines e St.º André 5, entre Sines e St.º André --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ofício remetido pelas Estradas de Portugal à CMS, com ent. nº 9949, datado de 13.06.2007, 
a solicitar a emissão urgente da Declaração de Utilidade Pública Municipal pela 
Assembleia Municipal referente às obras de beneficiação do IP8 entre Sines e a variante à 
EN 120 e ER 261-5 entre Sines e Santo André. ------------------------------------------------ 

Em consequência do ofício supra, foi elaborado parecer técnico pelo DPOT, sendo que nos 
termos do mesmo a CMS deverá solicitar à Assembleia Municipal a emissão de Declaração 
de Utilidade Pública para posterior envio à CCDRA e Estradas de Portugal, E.P.E, a fim de 
promoção do processo de licenciamento da empreitada. --------------------------------------  
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Deliberação: A CMS delibera, por unanimidade, emitir parecer favorável à emissão da Deliberação: A CMS delibera, por unanimidade, emitir parecer favorável à emissão da Deliberação: A CMS delibera, por unanimidade, emitir parecer favorável à emissão da Deliberação: A CMS delibera, por unanimidade, emitir parecer favorável à emissão da 
Declaração de Utilidade Pública do Projecto. RemetaDeclaração de Utilidade Pública do Projecto. RemetaDeclaração de Utilidade Pública do Projecto. RemetaDeclaração de Utilidade Pública do Projecto. Remeta----se à Assembleia Municipal para se à Assembleia Municipal para se à Assembleia Municipal para se à Assembleia Municipal para 
apreciação e eventual aprapreciação e eventual aprapreciação e eventual aprapreciação e eventual aprovação. ovação. ovação. ovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 15 Ponto 15 Ponto 15 Ponto 15 ---- Restaurante “S. Torpes”  Restaurante “S. Torpes”  Restaurante “S. Torpes”  Restaurante “S. Torpes” –––– Regularização do Estabelecimento  Regularização do Estabelecimento  Regularização do Estabelecimento  Regularização do Estabelecimento --------------------------------------------------------------------------------    

Informação da DPU referente à necessidade de serem tomadas medidas definitivas quanto 
à situação de irregularidade em que se encontra o Restaurante “S. Torpes”; sendo que em 
Agosto de 2006 na sequência de uma acção de fiscalização foi ordenada a realização de 
obras, no prazo de 30 dias, a fim de eliminar as irregularidades detectadas, tendo sido as 
mesmas identificadas no Auto de Fiscalização. ------------------------------------------------ 

Decorrido um ano sobre o levantamento do auto, não foram realizadas quaisquer obras a 
fim de eliminar as irregularidades detectadas, pelo que se propõe que seja feita nova 
notificação determinando o encerramento do Restaurante com fundamento no 
incumprimento do Auto de Fiscalização respectivo, sob pena da sua omissão incorrer em 
crime de desobediência, punível nos termos previstos no Código Penal. --------------------- 

 Deliberação: Face ao Auto de Fiscalização, bem como à inércia do promotor, é deliberado, Deliberação: Face ao Auto de Fiscalização, bem como à inércia do promotor, é deliberado, Deliberação: Face ao Auto de Fiscalização, bem como à inércia do promotor, é deliberado, Deliberação: Face ao Auto de Fiscalização, bem como à inércia do promotor, é deliberado, 
por unanimidade, ordenar o encerramento do estabelpor unanimidade, ordenar o encerramento do estabelpor unanimidade, ordenar o encerramento do estabelpor unanimidade, ordenar o encerramento do estabelecimento até regularização da ecimento até regularização da ecimento até regularização da ecimento até regularização da 
situação do Restaurante conforme descrito no Auto. situação do Restaurante conforme descrito no Auto. situação do Restaurante conforme descrito no Auto. situação do Restaurante conforme descrito no Auto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 16 Ponto 16 Ponto 16 Ponto 16 ---- Sector da Cultura/Carlos Seixas  Sector da Cultura/Carlos Seixas  Sector da Cultura/Carlos Seixas  Sector da Cultura/Carlos Seixas –––– Proposta de Programação e Previsão de  Proposta de Programação e Previsão de  Proposta de Programação e Previsão de  Proposta de Programação e Previsão de 
Custos e de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo Custos e de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo Custos e de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo Custos e de Receitas para a Edição 2007 do Festival Músicas do Mundo --------------------------------------------------------------------------------    

Apresentada proposta de Programação e Previsão de Custos e Receitas para a IX Edição do 
Festival Músicas do Mundo em Porto Covo e Sines, a realizar entre os dias 20 e 28 de Julho 
de 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Programação apresentada. Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Programação apresentada. Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Programação apresentada. Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Programação apresentada. --------------------------------    

PontPontPontPonto 17 o 17 o 17 o 17 ---- Sector de Turismo  Sector de Turismo  Sector de Turismo  Sector de Turismo –––– Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica  Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica  Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica  Proposta de Atribuição de Stands na Mostra Gastronómica 
2007 2007 2007 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Apresentada proposta de atribuição de Stands na Mostra Gastronómica 2007 “Sines 
Alentejo à Mesa”: ------------------------------------------------------------------------------- 

“No âmbito da Edição de 2007 da Mostra Gastronómica, foram apresentadas a concurso 20 
propostas, a saber: --------------------------------------------------------------------------------------  

- Tasca 1 (Restaurante-Borba); -------------------------------------------------------------------------  

- Jorge Pereira (Particular); ----------------------------------------------------------------------------  

- Tasquinha da Bia (Restaurante-Sines); ---------------------------------------------------------------  

- Gira Mix (Snack-Bar-Sines); --------------------------------------------------------------------------  
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- O Galo (Restaurante-Sines); --------------------------------------------------------------------------  

- Cervejaria Tilupa (Cervejaria-Sines); -----------------------------------------------------------------  

- Zona Norte ((Cervejaria/Restaurante-Sines); --------------------------------------------------------  

- Toca do Zorro (Restaurante-Sines); ------------------------------------------------------------------  

- A Cascata (Restaurante-Sines); -----------------------------------------------------------------------  

- Docas Bar/Cervejaria Lamberto (Cervejaria-Sines); -------------------------------------------------  

- Dália Rosa (Doces Conventuais – Alcácer do Sal); ---------------------------------------------------  

- Carlos Brito Mendes (Representante de Vinhos, Especialista em Queijos – Alcácer do Sal); -------  

- Gelataria Hatrês (Gelataria-Sines); -------------------------------------------------------------------  

- Casa do Benfica/Associação de Artesãos “Artes e Ofícios” (Associação-Sines); ---------------------  

- Tasquinha do PCP (Associação/Partido Político-Sines); ---------------------------------------------  

- Ginásio Clube de Sines (Associação-Sines); ----------------------------------------------------------  

- Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais 
de Sines (Associação-Sines); ----------------------------------------------------------------------------  

- Vasco da Gama Atlético Clube (Associação-Sines); --------------------------------------------------  

- Os Independentes (Associação-Sines); ---------------------------------------------------------------  

- Artes e Ofícios – Exposição de Artesanato; ----------------------------------------------------------  

- Doce Tentação (Bombons; Geleias; Chás e Licores-Sines) -------------------------------------------  

Face às propostas apresentadas, aos stands disponíveis, bem como às normas de participação na 
Mostra Gastronómica e atendendo ao carácter do evento, proponho à CMS a seguinte deliberação, 
com os fundamentos infra-expostos: -------------------------------------------------------------------  

a) Exclusão da proposta apresentada pelo Sr. Jorge Pereira, considerando que se trata de um 
particular que neste momento não explora qualquer estabelecimento de restauração e 
bebidas, sendo que, nos termos das Normas de Participação, não está prevista a participação 
de particulares; ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Exclusão da proposta apresentada pela “Doce Tentação”, considerando que a mesma foi 
entregue na CMS no dia 18.06.2007 e, portanto, fora de prazo, o qual terminava em 
15.06.2007; -------------------------------------------------------------------------------------  

c) Exclusão da proposta apresentada pela “Tasca 1”, considerando que o estabelecimento não 
se enquadra no definido nas Normas de Participação quanto aos participantes, na medida 
em que o estabelecimento não é de Sines, dos municípios do Litoral Alentejano ou de 
qualquer dos municípios geminados; ----------------------------------------------------------  
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d) Exclusão da proposta da Associação Artes e Ofícios no que respeita à Mostra de Artesanato 
por considerar que apenas um Stand de artesanato não configura uma verdadeira Mostra, 
pelo que proponho que este ano, a mesma não se realize; ------------------------------------  

e) Aceitação de todas as outras propostas, sendo que os Restaurantes e Associação de 
Artesãos/Casa do Benfica são atribuídos Stands duplos, e Stands unitários (simples) a todos 
os outros concorrentes”. -----------------------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Carlos Silva mostrou-se contra a participação de partidos na “Mostra 
Gastronómica”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada a proposta, por unanimidade. ComuniqueDeliberação: Aprovada a proposta, por unanimidade. ComuniqueDeliberação: Aprovada a proposta, por unanimidade. ComuniqueDeliberação: Aprovada a proposta, por unanimidade. Comunique----se aos Concorrentes. se aos Concorrentes. se aos Concorrentes. se aos Concorrentes. ----------------    

III III III III ----    ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a 
reunião.

 Eram 13:45 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Helena Isabel Silva Santos Leal, Secretária, que lavrei a presente acta, a subscrevo. -------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


