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Aos VINTE E SETE de JANEIRO   de  DOIS MIL E NOVE , 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- CARLOS ALBERTO DA SILVA 

- ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

Falta Justificada: Falta Justificada: Falta Justificada: Falta Justificada:     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

- Sr.ª Vereadora Carmem Isabel Amador Francisco  ---------------------------------------------------  

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

Ponto Único Ponto Único Ponto Único Ponto Único ----    Alteração da Distribuição de Pelouros Alteração da Distribuição de Pelouros Alteração da Distribuição de Pelouros Alteração da Distribuição de Pelouros --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 11:10 horas. ---------------------------- 

IIII    ––––    Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto Único Ponto Único Ponto Único Ponto Único ----    Alteração da Distribuição de PelourosAlteração da Distribuição de PelourosAlteração da Distribuição de PelourosAlteração da Distribuição de Pelouros    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

O Sr. Presidente convocou a presente reunião a fim de transmitir algumas decisões por si tomadas 
e também para comunicar algumas alterações consideradas necessárias e oportunas.  ---------------  

O Sr. Presidente transmitiu à Câmara que depois de um período conturbado com a Direcção 
Politica do PCP, chegou à conclusão que não tinha condições de continuar vinculado ao Partido.  -  

Explicou que algumas das situações que o fez tomar esta decisão são conhecidas pelos Srs. 
Vereadores, tendo tudo culminado com a decisão do Presidente assinar o contrato de execução 
com o Ministério da Educação, fundamentos que já explicou oportunamente aquando da 
celebração do contrato, reiterando uma vez mais que considera a assinatura deste de interesse para 
a Câmara, tendo em conta que este vem ao encontro das nossas politicas para a educação, sendo 
que a Câmara Municipal vinha já praticando, no essencial, o que está contratualizado, como a 
gestão das actividades de enriquecimento curricular (AEC’s) e pequenas obras nas edificações 
escolares, acrescendo agora, a parte da gestão do pessoal não docente.  -------------------------------  

Mais referiu que com a construção das novas escolas este quadro se reforça, pois passará a haver 
equipamentos comuns, tais como cozinhas, refeitórios, vigilância de alunos, etc; como por outro 
lado este contrato não é universal, mas sim experimental, por um período de 2 anos, um período 
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necessário para aferir a sua validade e ganhar experiência, sendo que fazia todo o sentido tomar 
esta opção.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à declaração de voto do Sr. Vereador Albino Roque, que consta em acta da Reunião 
de Câmara de 18 de Setembro de 2008 (somente recebida via e-mail em 03.12.2008), em que foi 
apresentada a proposta de ratificação do contrato de execução celebrado entre o Ministério da 
Educação e o Município de Sines referente à transferência de competências em matéria de 
educação, transcreve na integra a posição do Partido.  ------------------------------------------------  

Mais disse que o Partido de uma forma “cega” tem tentado de todas as formas anular esta posição, o 
que significa um descrédito da Câmara e uma descredibilização do Presidente da Câmara, sendo 
que o Sr. Vereador Albino compactuou com tudo isso, contribuindo de forma activa e empenhada 
para a tentativa de descredibilizar o Presidente.  ------------------------------------------------------  

Referiu ainda que se chegou ao ponto de numa reunião de preparação do Orçamento Municipal se 
ter colocado a hipótese de votar contra o Orçamento, optando depois pela apresentação de uma 
declaração de voto que, de facto, foi apresentada, e que o Presidente considerou ofensiva para o 
Presidente e para a própria Câmara, o que motivou um protesto oral do Presidente da CMS após 
ouvida a sua leitura. Confunde-se aqui uma posição teórica nacional com aquilo que se entende ser 
um interesse da política local.  --------------------------------------------------------------------------   

Mais disse que houve reuniões com elementos do Comité Central e Regional, onde o Presidente da 
CMS foi sistematicamente invectivado pelas posições e actos praticados no exercício das suas 
funções de Presidente, sendo que no Sábado passado, dia 24 de Janeiro, foi o culminar e que 
comunicou que iria desvincular-se do Partido, pois tudo o que se tem passado é revelador do estado 
desta organização partidária tanto a nível nacional, como local, e logo não tinha condições de 
continuar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais disse que hoje irá fazer uma conferência de imprensa para explicar toda a situação, mas 
entendeu antes da mesma, convocar esta reunião de câmara para explicar aos Srs. Vereadores a 
situação e os motivos pelo qual se desvinculou do PCP. Pelas razões expostas e tendo em conta o 
comportamento do Sr. Vereador Albino neste processo, no qual se pautou por um alinhamento e 
um seguidismo total ao Partido, contribuindo para o processo de isolamento do Presidente e a 
tentativa de desacreditar a Câmara de que o próprio é Vereador (e tem sido Vice-Presidente), o 
Presidente deixou de ter confiança política no Sr. Vereado Albino e, como tal retira-lhe os 
Pelouros que foram atribuídos e a Vice-Presidência da Câmara.  -------------------------------------  

Assim, e em consequência destes acontecimentos e da decisão que tomou entende o Sr. Presidente 
que deve haver uma alteração nos pelouros do executivo. E neste novo quadro a Sr.ª Vereadora 
Marisa Santos é designada como Vice-Presidente a partir desta data, apresentando-se em despacho 
anexo as áreas de competência do Sr. Presidente, assim como do restante executivo (fica anexo à 
presente acta despachos de designação da Vice-Presidente e de delegação de competências).  ------  

As razões pela qual levou a fazer esta alteração tem que ver com a competência de cada um dos 
Vereadores e a lealdade e coesão dos mesmos ao Presidente da Câmara.  -----------------------------  
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Mais disse que, perante o presente quadro, conta com o apoio dos Srs. Vereadores, que devem 
continuar a trabalhar tendo em conta fundamentalmente os interesses de Sines e dos munícipes, 
pelos quais foram eleitos, e tentar acima de tudo, em conjunto, fazer a distinção entre partidarismo 
e trabalho autárquico.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- O Sr. Vereador António Nogueira pediu a palavra referindo que nunca se sentiu pressionado 
relativamente à questão do contrato de execução e que votou favoravelmente ao mesmo em 
consciência.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Sr. Vereador Albino Roque disse que não iria responder às acusações que o Sr. Presidente fez 
pois não se revê nas mesmas.  ---------------------------------------------------------------------------  

Referiu que os interesses do Partido que representa não colidirão em tempo algum com os 
interesses do município ou de qualquer outro município que represente, pois está sempre na frente 
da luta em defesa dos interesses das populações.  ------------------------------------------------------  

Mais disse que não concorda com o cargo de Presidente da Câmara ser do Dr. Manuel Coelho, pois 
este é um cargo do Partido pelo qual foi eleito, preocupando-se com o facto de o Presidente ter 
alguma intenção escondida, nos ataques pessoais, disse ainda que não os compreende, mas o tempo 
o esclarecerá.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Albino disse ainda que nunca foi sua intenção, nem será, prejudicar o Presidente, 
como este afirma e não irá responder às suas acusações, pois são infundadas.  ------------------------  

Relativamente à questão da educação disse que votou em consciência, referindo ainda que quanto 
ao outro assunto que tanto se fala, das irregularidades no processo do SIADAP, que a empresa a que 
foi adjudicado os serviços colocou uma acção em Tribunal contra a CMS, e que oportunamente 
tudo será esclarecido.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que continuará a defender os interesses de Sines, como sempre o fez enquanto Técnico, 
Director de Departamento e Vereador, sempre esteve a trabalhar para o Município e não para o 
Presidente e assim sempre será.  ------------------------------------------------------------------------  

Mais disse, que não concorda com a posição e as alterações efectuadas pelo Presidente ao Executivo 
Municipal, pois foi legitimamente eleito, pela força ganhadora. Estas alterações só conduzem à 
centralização do poder e do “posso, quero e mando”.Quem se manifesta contra ou em desacordo 
com o Presidente é “banido”. As acusações que o Presidente faz ao PCP é ele que as põe em prática, 
esta é a prova disso. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Dada a palavra à Sr.ª Vereadora Marisa Santos a mesma informou a Câmara que na sequência do 
quadro que o Sr. Presidente expôs e que tem dificultado o trabalho da câmara em equipa, sendo 
que sempre foi o seu objectivo tentar fazer o melhor para a concretização do projecto que defende 
para o desenvolvimento da sua terra e da população que cá reside, e sendo que continua a acreditar 
nesse projecto e é para ele que trabalha, continua a acreditar na capacidade do Presidente, Manuel 
Coelho, em concretizar e levar a bom termo esse projecto para que no dia de amanhã possamos sair 
com a cabeça erguida de que tudo fizemos por esta terra.  ---------------------------------------------  
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Neste quadro, e estando solidária com o Sr. Presidente Manuel Coelho e com o projecto para Sines, 
e mantendo a sua lealdade para com o Presidente e com esse projecto informou a Câmara que 
ontem, dia 26 de Janeiro, comunicou que se desvinculava do Partido.  -------------------------------  

Mais disse que é uma pessoa que gosta de ser coerente, respeita os outros, mas que respeita em 
primeiro lugar aquilo que sente e pensa, e que isso passa por estar ao lado do Presidente Manuel 
Coelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação às competências entende que a sua saída do Partido em nada irá interferir com os 
interesses da população do concelho, pois foi essa população que a elegeu e é por essas pessoas que 
trabalha e faz o melhor que sabe e pode.  --------------------------------------------------------------  

- Passada a palavra ao Sr. Vereador António Nogueira, o mesmo disse que a sua posição é manter e 
continuar o trabalhar pelo projecto que todos se propuseram cumprir, mantendo-se solidário e leal 
ao Sr. Presidente.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mais disse que não deixou o Partido – CDU, pois não mistura as duas coisas – política partidária e 
politica autárquica/local.  -------------------------------------------------------------------------------  

- Passada a palavra ao Sr. Vereador Carlos Silva, o mesmo disse que obviamente não iria fazer 
considerações nem comentários sobre a posição tomada, pois a mesma é uma competência do 
Presidente da Câmara, apenas referindo que deseja a quem ficar com uma maior subcarga de 
funções que tenha em conta sobretudo os interesses dos munícipes e que faça um bom trabalho em 
prol da população.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Mais disse que compreende a doutrina exposta pelo Sr. Presidente, pois sempre entendeu que a 
actividade política desenvolvida num partido é apenas um instrumento para concretizar um 
projecto que sirva os interesses da população local. ----------------------------------------------------  

- O Sr. Vereador Nuno Mascarenhas perfilha da mesma opinião do Sr. Vereador Carlos Silva, 
referindo que também tem a mesma visão do cargo de eleito, sendo inconcebível que lhe peçam 
para tomar decisões contra os interesses do concelho, só porque é essa a posição do partido.  -------  

Dada a palavra a todos os presentes e ouvidos os mesmos, o Sr. Presidente terminou a reunião 
dizendo que perante a actual situação o importante é continuar o trabalho em prol do 
desenvolvimento do concelho e da população de Sines.  ----------------------------------------------  

IIIIIIII    ----    ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: 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, 

_________________________________ 


