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Aos DEZANOVE de DEZEMBRO   de  DOIS MIL E SETE , nesta Cidade de Sines e Sala 
de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA   da Câmara Municipal de Sines, estando presentes. -----------------------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

 - ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

Faltas Justificadas: Faltas Justificadas: Faltas Justificadas: Faltas Justificadas:     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

- Sr. Vereador Carlos Alberto da Silva;  ----------------------------------------------------------------  

- Sr. Vereador Albino Manuel André Roque;  ---------------------------------------------------------  

- Sr.ª Vereadora Marisa Filipa Santos Rodrigues Santos  -----------------------------------------------  

Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Único Ponto Único Ponto Único Ponto Único ----    Orçamento Municipal 2008 e Grandes Opções Orçamento Municipal 2008 e Grandes Opções Orçamento Municipal 2008 e Grandes Opções Orçamento Municipal 2008 e Grandes Opções do Plano 2008do Plano 2008do Plano 2008do Plano 2008----2011 2011 2011 2011     --------------------------------------------------------------------        

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 9:30 horas. -------------------------------- 

I I I I ––––    Período antes da Ordem do Dia: Período antes da Ordem do Dia: Período antes da Ordem do Dia: Período antes da Ordem do Dia:     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Sr.ª Vereadora Carmem Francisco informou que entrou de férias no dia 18 de Dezembro, tendo 
interrompido hoje, dia 19.Dezembro, retomando as mesmas no dia 20.12.2007 a 28.12.2007  -------  

IIIIIIII    ––––    Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto Único Ponto Único Ponto Único Ponto Único ----    Orçamento Municipal 2008 e GraOrçamento Municipal 2008 e GraOrçamento Municipal 2008 e GraOrçamento Municipal 2008 e Grandes Opções do Plano 2008ndes Opções do Plano 2008ndes Opções do Plano 2008ndes Opções do Plano 2008----2011 2011 2011 2011     --------------------------------------------------------------------            

Apresentada para análise e consequente deliberação as Grandes Opções do Plano 2008-2011 e o 
Orçamento Municipal 2008.  ---------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente começou por referir que as Grandes Opções do Plano 2008-2011, têm alguns 
limites que se relacionam com a situação financeira da Câmara. Apesar disso a Câmara Municipal 
pretende continuar a desenvolver e qualificar Sines e Porto Covo.  -----------------------------------  

A Câmara também tem desenvolvido um esforço notório na contenção de despesas, havendo uma 
redução das mesmas; contudo, existe por parte da Câmara Municipal uma perspectiva de trabalho, 
importante, a nível de obras. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente referiu também que a Câmara não teve oportunidade de concretizar aquilo que 
pretendia no anterior orçamento por não se terem realizado as receitas previstas na alienação de 
património e outras previstas da Administração Central. Contudo para o ano de 2008 existe um 
conjunto de projectos e acções, sendo o mais relevante o processo de revisão do PDM. -------------- 
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Mais referiu que em Porto Covo perspectiva-se um conjunto de investimentos que vão marcar o 
centro urbano de Porto Covo, designadamente, na área do desporto; cultura e creche, sendo que se 
vai assistir a um grande salto, significativo, em termos de equipamentos e qualificação urbana. ----- 
O Sr. Presidente referiu que para Sines existe a perspectiva de concretização de vários projectos, 
nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Recuperação e Qualificação do Castelo de Sines – A instalação do Núcleo Museológico de 
Arqueologia e da Casa Museu Vasco da Gama; --------------------------------------------------------- 
- Edifícios para realojamento de cerca de 20 famílias carenciadas, a habitar em edificações da CMS 
que devem ser demolidas; ------------------------------------------------------------------------------- 
- Intervenção na Zona Histórica; ------------------------------------------------------------------------ 
- Complexo Desportivo, com novos campos de jogos; pistas de atletismo; desportos radicais e um 
pavilhão multiusos, com o objectivo de concentrar as várias actividades desportivas num espaço 
com equipamentos de qualidade; ------------------------------------------------------------------------ 
- Projecto da nova Escola EB1 integrada junto à Escola Secundária de Sines; ------------------------- 
- Projecto para a Avenida Vasco da Gama; -------------------------------------------------------------- 
- Projecto de Requalificação da Ribeira dos Moinhos; -------------------------------------------------- 
- Requalificação do troço da via rápida que liga a Avenida Vasco da Gama a Norte do Complexo 
Desportivo, transformando-a em Avenida Marginal; --------------------------------------------------- 
- Recuperação da Avenida D. Pedro; -------------------------------------------------------------------- 
- Arranjos exteriores da CMS; --------------------------------------------------------------------------- 
- Arranjo da Travessa de St.ª Catarina, com percurso panorâmico sobre a falésia; -------------------- 
- Arranjos junto à Ponte Serva e Quinta dos Passarinhos. ---------------------------------------------- 
Para Porto Covo estão previstas obras e projectos de grande alcance para o seu desenvolvimento 
turístico e da qualificação urbana. ----------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal também está empenhada na execução de uma candidatura no âmbito da 
requalificação da Cidade, nomeadamente, a candidatura POLIS XXI. --------------------------------- 
Mais foi referido que a Câmara Municipal vai igualmente continuar a apoiar as colectividades nas 
suas diversas áreas: cultura; desporto e instituições de carácter social. -------------------------------- 
O Presidente também referiu o esforço que está a ser feito ao nível da inovação dos serviços, que se 
traduz em ganhos dos serviços e de uma cultura de mais rigor com o objectivo de prestar bons 
serviços à população. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Está a dar-se início ao projecto GISA, o que é um marco para Sines; --------------------------------- 
- Plano de acção para o Litoral Alentejano; ------------------------------------------------------------- 
- É esperado que entre em vigor o PU de Sines; o PU de Porto Covo e o PP Sul, que vão concerteza 
proporcionar um desenvolvimento da qualidade urbana. ---------------------------------------------- 
A Sr.ª Vereadora Carmem Francisco sublinhou a participação de todos os serviços na elaboração do 
Plano de Actividades para 2008, inserida numa nova abordagem metodológica em que cada 
responsável percepciona os seus contributos. Pretendeu-se um maior envolvimento e 
comprometimento com o Plano de Actividades, visando garantir um maior grau de execução do 
mesmo. Simultaneamente, ficam definidos os objectivos para cada serviço, o que permitirá uma 
correcta implementação do SIADAP em 2008.  --------------------------------------------------------  
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Infra seguem declarações do Sr. Vereador Nuno Mascarenhas: --------------------------------------- 

“O Orçamento Municipal para 2008 reflecte a situação difícil que a Câmara atravessa, com os juros 
a representarem mais de 5% das despesas correntes, com um total previsto para 2008 superior a 1,3 
milhões de euros. Esta situação difícil, contribui, mais uma vez, para o empolamento das receitas 
de modo a poderem cobrir as despesas; a venda de bens de investimento (terrenos) são um exemplo 
claro deste artifício com um valor superior aos 15 milhões de euros, valor manifestamente 
irrealista, face à execução de 2007, e atendendo à situação do mercado imobiliário com excesso de 
oferta no nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------- 
O voto contra do partido socialista ao Orçamento de 2008 é reforçado com o facto de a maioria 
CDU voltar a colocar nas regras Orçamentais no seu artigo 11.º, a sua intenção de vender o terreno 
do Mercado Municipal em direito de superfície. ------------------------------------------------------- 
As Grandes Opções do Plano, tal como no ano anterior, repetem um conjunto de acções, projectos, 
obras e iniciativas que merecem a aprovação do Partido Socialista. Porém, a falta de credibilidade 
na sua implementação, atendendo à baixa execução dos Planos anteriores - veja-se o caso do 
Centro Cívico do Porto Covo que à mais de uma década figura nos Planos e Orçamentos, tendo 
mesmo sido aprovado um empréstimo para a sua construção sem que a obra se tivesse concretizado 
- e a manifesta falta de recursos financeiros para as implementar, obriga-nos a abster na sua 
votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos do partido socialista continuarão a exigir o cumprimento de todas as promessas incluídas 
nas Grandes Opções do Plano e a pugnar pelo desenvolvimento sustentável de Sines e da qualidade 
de vida da população.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovado por maioria o Orçamento Municipal 2008, com o voto contDeliberação: Aprovado por maioria o Orçamento Municipal 2008, com o voto contDeliberação: Aprovado por maioria o Orçamento Municipal 2008, com o voto contDeliberação: Aprovado por maioria o Orçamento Municipal 2008, com o voto contra do Sr. ra do Sr. ra do Sr. ra do Sr. 
Vereador Nuno Mascarenhas. As Grandes Opções do Plano 2008Vereador Nuno Mascarenhas. As Grandes Opções do Plano 2008Vereador Nuno Mascarenhas. As Grandes Opções do Plano 2008Vereador Nuno Mascarenhas. As Grandes Opções do Plano 2008----2011 foram aprovadas por 2011 foram aprovadas por 2011 foram aprovadas por 2011 foram aprovadas por 
maioria, com o voto de abstenção do Sr. Vereador Nuno Mascarenhas.maioria, com o voto de abstenção do Sr. Vereador Nuno Mascarenhas.maioria, com o voto de abstenção do Sr. Vereador Nuno Mascarenhas.maioria, com o voto de abstenção do Sr. Vereador Nuno Mascarenhas.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
III III III III ----    ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO:     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

 Eram 10:10 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


