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Aos DEZOITO de JUNHO  de  DOIS MIL E NOVE , 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:        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 ––––    Associação de Moradores do Casoto AMCA Associação de Moradores do Casoto AMCA Associação de Moradores do Casoto AMCA Associação de Moradores do Casoto AMCA ––––    Pedido de apoio para as Pedido de apoio para as Pedido de apoio para as Pedido de apoio para as 
Comemorações do 7º Aniversário da Associação;Comemorações do 7º Aniversário da Associação;Comemorações do 7º Aniversário da Associação;Comemorações do 7º Aniversário da Associação;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 ––––    Francisco do Ó Pacheco Francisco do Ó Pacheco Francisco do Ó Pacheco Francisco do Ó Pacheco ––––    Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e 
Doce”;Doce”;Doce”;Doce”;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 3333    ––––    Casa do Alentejo Casa do Alentejo Casa do Alentejo Casa do Alentejo ––––    pedido de apoio;pedido de apoio;pedido de apoio;pedido de apoio;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 4444    ––––    Companhia Nacional de Música, SA Companhia Nacional de Música, SA Companhia Nacional de Música, SA Companhia Nacional de Música, SA ––––    pedido de apoio para a edição de CD;pedido de apoio para a edição de CD;pedido de apoio para a edição de CD;pedido de apoio para a edição de CD;    --------------------        

PontoPontoPontoPonto    5555    ––––    Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais ––––    Envio de relatório;Envio de relatório;Envio de relatório;Envio de relatório;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 6666    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Alteração aos documentos previsionais n.º Alteração aos documentos previsionais n.º Alteração aos documentos previsionais n.º Alteração aos documentos previsionais n.º 
05/2009;05/2009;05/2009;05/2009;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 7777    ––––    Serviço de Gestão FinanceiraServiço de Gestão FinanceiraServiço de Gestão FinanceiraServiço de Gestão Financeira    ––––    alteração a fundos de maneio;alteração a fundos de maneio;alteração a fundos de maneio;alteração a fundos de maneio;    --------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 8888    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    criação de fundo de maneio pcriação de fundo de maneio pcriação de fundo de maneio pcriação de fundo de maneio para o Festival ara o Festival ara o Festival ara o Festival 
Músicas do Mundo 2009;Músicas do Mundo 2009;Músicas do Mundo 2009;Músicas do Mundo 2009;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 9999    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;        

Ponto Ponto Ponto Ponto 10101010––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Nomeação de responsável e respectivo valor do Nomeação de responsável e respectivo valor do Nomeação de responsável e respectivo valor do Nomeação de responsável e respectivo valor do 
posto de cobrança do FMM;posto de cobrança do FMM;posto de cobrança do FMM;posto de cobrança do FMM;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 11111    ––––    SerSerSerServiço de Gestão Financeira viço de Gestão Financeira viço de Gestão Financeira viço de Gestão Financeira ––––    Constituição de Fundo de Maneio para o Posto Constituição de Fundo de Maneio para o Posto Constituição de Fundo de Maneio para o Posto Constituição de Fundo de Maneio para o Posto 
de Atendimento de Porto Covo;de Atendimento de Porto Covo;de Atendimento de Porto Covo;de Atendimento de Porto Covo;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 12222    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Análise das propostas para a contratação de Análise das propostas para a contratação de Análise das propostas para a contratação de Análise das propostas para a contratação de 
empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da construçãoempréstimo de médio e longo prazo para financiamento da construçãoempréstimo de médio e longo prazo para financiamento da construçãoempréstimo de médio e longo prazo para financiamento da construção    da Escola Básica e da Escola Básica e da Escola Básica e da Escola Básica e 
jardim de infância do PP SUL de Sines;jardim de infância do PP SUL de Sines;jardim de infância do PP SUL de Sines;jardim de infância do PP SUL de Sines;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 13333    ––––    Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação ––––    Reavaliação do processo de candidatura a Bolsa de Reavaliação do processo de candidatura a Bolsa de Reavaliação do processo de candidatura a Bolsa de Reavaliação do processo de candidatura a Bolsa de 
Estudo Estudo Estudo Estudo ––––    Cláudia Pereira;Cláudia Pereira;Cláudia Pereira;Cláudia Pereira;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 14444    ––––    Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação ––––    alteração do mapa de pessoal alteração do mapa de pessoal alteração do mapa de pessoal alteração do mapa de pessoal ––––    Docentes das AEC´S;Docentes das AEC´S;Docentes das AEC´S;Docentes das AEC´S;    ----------------        

PPPPonto 1onto 1onto 1onto 15555        ----        Departamento de Obras e Serviços Urbanos Departamento de Obras e Serviços Urbanos Departamento de Obras e Serviços Urbanos Departamento de Obras e Serviços Urbanos ––––    Discussão pública dos Discussão pública dos Discussão pública dos Discussão pública dos 
Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais 
do Município de Sines;do Município de Sines;do Município de Sines;do Município de Sines;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 16666    ––––    Serviço de Empreitadas Serviço de Empreitadas Serviço de Empreitadas Serviço de Empreitadas ––––    Auto de vistoria e medição de trabalhAuto de vistoria e medição de trabalhAuto de vistoria e medição de trabalhAuto de vistoria e medição de trabalhos nº 6 da os nº 6 da os nº 6 da os nº 6 da 
empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;    ------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 17777    ––––    Divisão de Planeamento Ordenamento do Divisão de Planeamento Ordenamento do Divisão de Planeamento Ordenamento do Divisão de Planeamento Ordenamento do Território e Ambiente Território e Ambiente Território e Ambiente Território e Ambiente ––––    Estratégia Estratégia Estratégia Estratégia 
Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 18888    ––––    Divisão de PlanDivisão de PlanDivisão de PlanDivisão de Planeamento Ordenamento do Território e Ambiente eamento Ordenamento do Território e Ambiente eamento Ordenamento do Território e Ambiente eamento Ordenamento do Território e Ambiente ––––    Anuário Anuário Anuário Anuário 
Urbanístico 2008;Urbanístico 2008;Urbanístico 2008;Urbanístico 2008;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 19191919    ––––    Miguel Miguel Miguel Miguel Allen ReAllen ReAllen ReAllen Revez Ferreira vez Ferreira vez Ferreira vez Ferreira ––––    projecto de arquitectura do lote 12 da projecto de arquitectura do lote 12 da projecto de arquitectura do lote 12 da projecto de arquitectura do lote 12 da 
Urbanização de Santa Catarina;Urbanização de Santa Catarina;Urbanização de Santa Catarina;Urbanização de Santa Catarina;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 20 Ponto 20 Ponto 20 Ponto 20 ----        Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social ––––    17º Encontro de Idosos 17º Encontro de Idosos 17º Encontro de Idosos 17º Encontro de Idosos ––––    pedido pedido pedido pedido de apoio;de apoio;de apoio;de apoio;    --------------------------------------------        

Ponto 2Ponto 2Ponto 2Ponto 21111    ––––    Vereadora Carmem Francisco Vereadora Carmem Francisco Vereadora Carmem Francisco Vereadora Carmem Francisco ––––    adenda ao protocolo com a Associação dos adenda ao protocolo com a Associação dos adenda ao protocolo com a Associação dos adenda ao protocolo com a Associação dos 
Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines 
––––    ano 2008.ano 2008.ano 2008.ano 2008.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 2Ponto 2Ponto 2Ponto 22222    ––––    Vereadora Marisa Rodrigues Vereadora Marisa Rodrigues Vereadora Marisa Rodrigues Vereadora Marisa Rodrigues ––––    proposta de deliberaproposta de deliberaproposta de deliberaproposta de deliberação ção ção ção ––––    Inscrições  para as Inscrições  para as Inscrições  para as Inscrições  para as 
Tasquinhas Sines 2009;Tasquinhas Sines 2009;Tasquinhas Sines 2009;Tasquinhas Sines 2009;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14.40 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     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

O Presidente antes da Ordem de Trabalho informou o executivo da inauguração do Posto de 
Atendimento de Porto Covo, no passado dia 15 de Junho de 2009. ---------------------------  

Informou ainda do inicio das obras de construção do Pavilhão Multiusos em Porto Covo, uma 
obra na sua opinião muito importante para Porto Covo.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

O Presidente da Câmara convidou ainda o restante executivo para o jantar de 
confraternização com os participantes do Carnaval de Sines no dia 26 de Junho pelas 20.00 
horas no Castelo de Sines.  ----------------------------------------------------------------------  
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A Vereadora Carmem Francisco solicitou que se inclui-se na ordem de trabalhos a adenda ao 
protocolo com os Serviços Sociais, passando a mesma a ser o ponto 21 da mesma. -----------  

A Vereadora Marisa solicitou também para ser incluído na ordem de trabalhos, as inscrições 
para as Tasquinhas Sines 2009, passando a ser o ponto 22 da ordem de trabalhos. -----------  

II II II II ––––    Ordem de Trabalhos. Ordem de Trabalhos. Ordem de Trabalhos. Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 ––––    Associação de Moradores do Casoto AMCA Associação de Moradores do Casoto AMCA Associação de Moradores do Casoto AMCA Associação de Moradores do Casoto AMCA ––––    Pedido de apoio para as Pedido de apoio para as Pedido de apoio para as Pedido de apoio para as 
Comemorações do 7º Aniversário da Associação;Comemorações do 7º Aniversário da Associação;Comemorações do 7º Aniversário da Associação;Comemorações do 7º Aniversário da Associação;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente pedido da Associação de Moradores do Casoto, para atribuição de um apoio 
financeiro no valor de 250,00 €, para a realização do “1º Encontro de Poetas Populares no 
Casoto, no âmbito das Comemorações do 7º Aniversário da Associação.----------------------  

Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação:    Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente datado de 04/06/200Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente datado de 04/06/200Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente datado de 04/06/200Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente datado de 04/06/2009 9 9 9 
“Deferido “Deferido “Deferido “Deferido ––––    À próxima reunião para ratificação”.À próxima reunião para ratificação”.À próxima reunião para ratificação”.À próxima reunião para ratificação”.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 ––––    Francisco do Ó Pacheco Francisco do Ó Pacheco Francisco do Ó Pacheco Francisco do Ó Pacheco ––––    Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e Aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e 
Doce”;Doce”;Doce”;Doce”;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente requerimento com o registo de entrada 10309 datado de 26.05.09, solicitando apoio 
da parte da Câmara Municipal na aquisição de exemplares da obra “Alentejo Salgado e Doce”, 
que irá ser editado no mês de Junho de 2009. --------------------------------------------------  

Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação:    Aprovado por unanimidade a aquisição de 25 exemplares da obra.Aprovado por unanimidade a aquisição de 25 exemplares da obra.Aprovado por unanimidade a aquisição de 25 exemplares da obra.Aprovado por unanimidade a aquisição de 25 exemplares da obra.    ------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 3333    ––––    Casa do Alentejo Casa do Alentejo Casa do Alentejo Casa do Alentejo ––––    pedido de apoio;pedido de apoio;pedido de apoio;pedido de apoio;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente oficio da Casa do Alentejo, com o registo de entrada 11812 datado de 15.06.2009, 
informando que a Casa do Alentejo em Toronto encontra-se presentemente num momento 
muito difícil em termos de finanças, solicitando por isso que a Câmara Municipal de Sines 
apoie a Casa do Alentejo, como sócio colectivo, cujo a quota anual é de 500,00 €. -----------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera por unanimidade que não tem condições Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera por unanimidade que não tem condições Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera por unanimidade que não tem condições Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera por unanimidade que não tem condições 
para o apoio pretendido.para o apoio pretendido.para o apoio pretendido.para o apoio pretendido.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 4444    ––––    Companhia Nacional de Música, SA Companhia Nacional de Música, SA Companhia Nacional de Música, SA Companhia Nacional de Música, SA ––––    pedido de apoio para a ediçãopedido de apoio para a ediçãopedido de apoio para a ediçãopedido de apoio para a edição    de CD;de CD;de CD;de CD;    --------------------        

Ofício da Companhia Nacional da Música com o registo de entrada 12067, datado de 
16.06.09, solicitando apoio na aquisição de alguns exemplares do 1º CD de André Baptista, 
que seria uma ajuda para custear as despesas de produção, fabrico, edição e promoção do 
mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a aquisição de 200 exemplares da obra. A Câmara Deliberação: Aprovado por unanimidade a aquisição de 200 exemplares da obra. A Câmara Deliberação: Aprovado por unanimidade a aquisição de 200 exemplares da obra. A Câmara Deliberação: Aprovado por unanimidade a aquisição de 200 exemplares da obra. A Câmara 
Municipal de Sines felicita o Jovem André por este trabalho discográfico, desejando os Municipal de Sines felicita o Jovem André por este trabalho discográfico, desejando os Municipal de Sines felicita o Jovem André por este trabalho discográfico, desejando os Municipal de Sines felicita o Jovem André por este trabalho discográfico, desejando os 
maiores sucessos para as Edições.maiores sucessos para as Edições.maiores sucessos para as Edições.maiores sucessos para as Edições.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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Ponto Ponto Ponto Ponto 5555    ––––    Divisão de Obras MDivisão de Obras MDivisão de Obras MDivisão de Obras Municipais unicipais unicipais unicipais ––––    Envio de relatório;Envio de relatório;Envio de relatório;Envio de relatório;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Informação dos serviços com entrada n.º 6595 de 21.05.09, apresentado relatório referente ao 
mês de Abril, da empreitada “ Construção da Escola Básica e Jardim de Infância do Plano de 
Pormenor Sul de Sines”, onde é dado a conhecer a caracterização das obras, o que foi 
efectuado durante o mês e o que está a ser executado. Mais informa que a obra se encontra a 
cumprir o plano de trabalhos e que o mesmo aponta a conclusão da empreitada para o final de 
Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação: ADeliberação: ADeliberação: ADeliberação: A    Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento.Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento.Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento.Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 6666    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Alteração aos documentos previsionais n.º 05/2009;Alteração aos documentos previsionais n.º 05/2009;Alteração aos documentos previsionais n.º 05/2009;Alteração aos documentos previsionais n.º 05/2009;
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Informação dos Serviços com registo de entrada n.º 7540 de 03.06.09, sobre alteração aos 
documentos previsionais n.º 5/2009, que se transcreve para os devidos efeitos: --------------  

Em conformidade com o que vem disposto no POCAL, publicado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, sem 

prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, junto se anexa proposta para alteração orçamental n.º 05/2009 e 

alteração n.º 05/2009 às Grandes Opções do Plano 2009-2012 (GOP). ------------------------------------------------------------- 

Uma das excepções previstas para o recurso à revisão orçamental aquando de um aumento da despesa global é quando tal 

resulta da aplicação de receitas legalmente consignadas, pelo que se procede à introdução do valor de € 67.075,00 na 

classificação económica 06.03.07.01 – Transferências correntes/Administração central/Serviços e fundos autónomos/I.E.F.P, 

relativos a receita a receber do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e no âmbito de uma candidatura aprovada para 

o Programa Ocupacional 005/POCC/2009. Deste Programa resultam encargos para a Câmara Municipal os quais foram 

considerados nas classificações orçamentais 02/01.01.13.02 – Despesas com pessoal/remunerações certas e 

permanentes/subsídio de refeição/pessoal em qualquer outra situação, 02/01.03.09.01 – Despesas com pessoal/remunerações 

certas e permanentes/seguros/seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais e 02/05.08.03 – Subsídios/ 

famílias/outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para ocorrer a despesas não previstas ou rubricas insuficientemente dotadas, o orçamento da despesa pode ser alvo de 

reforços de dotações resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, assim no que respeita ao orçamento corrente 

e face às necessidades actuais de cabimentação os reforços totalizam € 386.658,00, por contrapartida as reduções totalizam 

apenas € 319.583,00, pois como anteriormente referido foi introduzida uma receita corrente que permite manter inalterado o 

princípio orçamental do equilíbrio corrente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quanto ao orçamento de capital são necessários reforços em projectos de investimento que totalizam € 133.500,00 como 

contrapartida recorre-se à dotação disponível no projecto 2006/13 – Aquisição de terrenos 2006/2009, pois de momento não 

é expectável que durante o decorrer da gerência de 2009 a Câmara Municipal venha a adquirir terrenos, vide mapa anexo 

relativo às modificações ao Plano Plurianual de Investimentos em anexo. -------------------------------------------------------- 
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Face ao exposto, no global esta alteração orçamental totaliza na receita € 67.075,00 e na despesa reforços de € 520.158,00 e 

diminuições de € 453.083,00, efectivamente a alteração não está desequilibrada, pois a receita tem a respectiva contrapartida 

na despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação:    Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem 
Francisco, datado de 03.06.09 “ Aprovado à próxFrancisco, datado de 03.06.09 “ Aprovado à próxFrancisco, datado de 03.06.09 “ Aprovado à próxFrancisco, datado de 03.06.09 “ Aprovado à próxima reunião de Câmara para ratificação.ima reunião de Câmara para ratificação.ima reunião de Câmara para ratificação.ima reunião de Câmara para ratificação.
            
Ponto Ponto Ponto Ponto 7777    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    alteração a fundos de maneio;alteração a fundos de maneio;alteração a fundos de maneio;alteração a fundos de maneio;    --------------------------------------------------------------------------------        

Presente informação do Serviço com o registo de entrada n.º 7174 datado de 02.06.09, que 
se transcreve para os devidos efeitos: -----------------------------------------------------------  

“De acordo com o ponto 2.9.10.1.11 do POCAL “para efeitos de controlo dos fundos de maneio o órgão executivo deve 

aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo definir a natureza da despesa a pagar 

pelo fundo de maneio, bem como o seu limite máximo, e ainda a afectação, segundo a sua natureza, das correspondentes 

rubricas da classificação económica”, nesta conformidade em reunião de Câmara de 18.12.2008, foi aprovado por 

unanimidade o Regulamento dos Fundos de Maneio bem como a constituição de fundos de maneio para 2009. A referir 

que nos termos do n.º2 do artigo 5.º do Regulamento “a deliberação que aprova a constituição de Fundos de Maneio 

deverá também indicar especificamente quais as rubricas da classificação económica afectas a cada um dos fundos”. ------ 

O Fundo de Maneio do Serviço do Desporto foi determinado conforme mapa em anexo, sendo que vem agora este 

Serviço solicitar uma alteração aos valores aprovados, através de um reforço de € 200,00 na classificação económica 

02.01.21 – Outros bens, por contrapartida da redução na classificação 02.01.09 – Produtos químicos e farmacêuticos. Da 

análise ao que está determinado em sede de POCAL e de Regulamento próprio não se encontra impedimento para a 

realização desta alteração pois não há alteração ao limite máximo definido para este fundo, esse valor mantêm-se nos € 

150,00/mês ou seja € 1.800,00/ano, nem é alterada a natureza das despesas a pagar pois não são criadas novas 

classificações.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DelibeDelibeDelibeDeliberação: Aprovadas por unanimidade as alterações propostas.ração: Aprovadas por unanimidade as alterações propostas.ração: Aprovadas por unanimidade as alterações propostas.ração: Aprovadas por unanimidade as alterações propostas.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 8Ponto 8Ponto 8Ponto 8    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    criação de fundo de maneio para o Festival criação de fundo de maneio para o Festival criação de fundo de maneio para o Festival criação de fundo de maneio para o Festival 
Músicas do Mundo 2009;Músicas do Mundo 2009;Músicas do Mundo 2009;Músicas do Mundo 2009;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente informação do Serviço com o registo de entrada n.º 7547 datado de 08.06.09, 
informando que face à realização de mais uma edição do Festival Músicas do Mundo, 
atendendo à dimensão da realização deste evento e das necessidades de aquisições de 
última hora que a preparação desta iniciativa implica, sugere-se a criação de um Fundo de 
Maneio próprio para este evento, no valor mensal de 700.00 €, sendo que este fundo é 
constituído apenas para os meses de Junho e Julho. --------------------------------------------  

Deliberação: aprovado por unanimidade a constituição do Fundo de Maneio para o Deliberação: aprovado por unanimidade a constituição do Fundo de Maneio para o Deliberação: aprovado por unanimidade a constituição do Fundo de Maneio para o Deliberação: aprovado por unanimidade a constituição do Fundo de Maneio para o 
Festival Músicas do Mundo.Festival Músicas do Mundo.Festival Músicas do Mundo.Festival Músicas do Mundo.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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Ponto Ponto Ponto Ponto 9999    ––––    ServiçServiçServiçServiço de Gestão Financeira o de Gestão Financeira o de Gestão Financeira o de Gestão Financeira ––––    Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;Constituição de posto de cobrança “ Loja FMM”;        

Informação do serviço com o registo de entrada n.º 7546 datado de 08.06.09, informando 
que verifica-se a necessidade de constituição do posto de cobrança designado por Loja 
FMM relativo à venda Merchandising. ---------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a constituição do posto de cobrança, bem como a Deliberação: Aprovado por unanimidade a constituição do posto de cobrança, bem como a Deliberação: Aprovado por unanimidade a constituição do posto de cobrança, bem como a Deliberação: Aprovado por unanimidade a constituição do posto de cobrança, bem como a 
nomeação do responsável.nomeação do responsável.nomeação do responsável.nomeação do responsável.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 10000    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Nomeação de responsável e respectivo valor do Nomeação de responsável e respectivo valor do Nomeação de responsável e respectivo valor do Nomeação de responsável e respectivo valor do 
posto de cobrança do FMM;posto de cobrança do FMM;posto de cobrança do FMM;posto de cobrança do FMM;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente informação do Serviço de Gestão Financeira propondo que seja nomeada  como 
responsável pelos postos de cobrança FMM, a funcionária Bela Cristina Batista e que o 
valor do fundo de caixa seja de 200.00 €. -------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade os valoDeliberação: Aprovado por unanimidade os valoDeliberação: Aprovado por unanimidade os valoDeliberação: Aprovado por unanimidade os valores bem como o responsável.res bem como o responsável.res bem como o responsável.res bem como o responsável.    --------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 11111    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Constituição de Fundo de Maneio para o Posto Constituição de Fundo de Maneio para o Posto Constituição de Fundo de Maneio para o Posto Constituição de Fundo de Maneio para o Posto 
de Atendimento de Porto Covo;de Atendimento de Porto Covo;de Atendimento de Porto Covo;de Atendimento de Porto Covo;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente informação com o registo de entrada n.º 7612 datado de 15.06.09, propondo a 
criação de um fundo de maneio no valor de 50.00 € para o Posto de Atendimento de Porto 
Covo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a criação do fundo de maneio.Deliberação: Aprovado por unanimidade a criação do fundo de maneio.Deliberação: Aprovado por unanimidade a criação do fundo de maneio.Deliberação: Aprovado por unanimidade a criação do fundo de maneio.    --------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 12222    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Análise das propostas para a contratação de Análise das propostas para a contratação de Análise das propostas para a contratação de Análise das propostas para a contratação de 
empréstimo de médio e longo praempréstimo de médio e longo praempréstimo de médio e longo praempréstimo de médio e longo prazo para financiamento da construção da Escola Básica e zo para financiamento da construção da Escola Básica e zo para financiamento da construção da Escola Básica e zo para financiamento da construção da Escola Básica e 
jardim de infância do PP SUL de Sines;jardim de infância do PP SUL de Sines;jardim de infância do PP SUL de Sines;jardim de infância do PP SUL de Sines;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente análise das propostas para contratação de empréstimo de médio e longo prazo 
para financiamento da construção da Escola Básica e jardim de infância do PP Sul de Sines 
que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------  

Análise de PropostasAnálise de PropostasAnálise de PropostasAnálise de Propostas    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Contratação de empréstimo de médio e longo prazo para financiamentoContratação de empréstimo de médio e longo prazo para financiamentoContratação de empréstimo de médio e longo prazo para financiamentoContratação de empréstimo de médio e longo prazo para financiamento    da construção de Escola Básica e Jardim de da construção de Escola Básica e Jardim de da construção de Escola Básica e Jardim de da construção de Escola Básica e Jardim de 

Infância do PP Sul de Sines.Infância do PP Sul de Sines.Infância do PP Sul de Sines.Infância do PP Sul de Sines.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Para a contratação supramencionada, as propostas admitidas foram as apresentadas pelos concorrentes Banco BPI, Caixa 

Geral de Depósitos, Banco Espírito Santo, Crédito Agrícola – Caixa da Costa Azul C.R.L. e Santander Totta, os quais se 

propõem celebrar contrato com a Câmara Municipal de Sines nas seguintes condições: -------------------------------------- 

1. Banco Espírito Santo --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Empréstimo de médio e longo prazo até 527.000,00€, pelo prazo de 15 anos com um período de utilização e de 

carência até 2 anos após a perfeição do contrato. É proposta uma taxa de juro Euribor a 3 ou a 6 meses, 
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acrescida de uma margem de 2,5%. O Capital será pago em prestações trimestrais ou semestrais, iguais e 

sucessivas vencendo-se a primeira três ou seis meses após a perfeição do contrato. Ausência de quaisquer 

comissões ou encargos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Caixa Geral de Depósitos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Financiamento do montante de 527.000,00€, pelo prazo de 15 anos com um período de utilização e diferimento 

nos dois primeiros anos do prazo global. Vencerá juros a uma taxa Euribor a 3 ou a 6 meses, acrescida de um 

spread de 2,19%. Reembolso em prestações trimestrais, postecipadas, iguais e sucessivas de capital e juros. Sem 

lugar ao pagamento de quaisquer comissões; ------------------------------------------------------------------------- 

3. Banco BPI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Financiamento do montante global de 527.000,00€, pelo prazo de 15 anos, com um período de carência até 3 

anos. Propõe-nos uma taxa de juro variável associada à Euribor a 1,3,6 ou 12 meses, acrescida de um spread de 

1,675%. Reembolso em prestações mensais, trimestrais, semestrais ou anuais e postecipadas. Comissão de 

organização e montagem no valor de € 500,00; ---------------------------------------------------------------------- 

4. Crédito Agrícola – Caixa da Costa Azul ------------------------------------------------------------------------------- 

Financiamento de capital no valor de 527.000,00€, pelo prazo de 15 anos a contar da data de celebração do 

contrato. Período de utilização e de carência de capital de 2 anos, com um indexante Euribor a 3 meses 

acrescida de um spread de 3%. Reembolso em prestações trimestrais, vencendo-se a primeira após o termo do 

período de utilização. Isenção de comissões; ------------------------------------------------------------------------- 

5. Santander Totta -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Financiamento com prazo de reembolso de 15 anos, sem período de carência, com periodicidade de pagamento 

trimestral para pagamento de juros e reembolso de capital. Com um taxa de juro indexada à Euribor a 3 ou a 6 

meses, sendo aplicado um spread de 4,5%. Isenção total de comissões; --------------------------------------------- 

No oficio convite foram definidos quais os critérios de adjudicação, concretamente: o spread implícito na operação e as 

despesas de celebração do contrato. Atendendo ao critério do spread, por ordem crescente as propostas ficam 

hierarquizadas da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Banco BPI – 1,675% ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Caixa Geral de Depósitos – 2,19% ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Banco Espírito Santo – 2,5% ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Crédito Agrícola – Caixa da Costa Azul – 3% ------------------------------------------------------------------- 

5. Santander Totta – 4,5% ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto ao segundo critério só o Banco BPI apresenta uma proposta que inclui o pagamento de uma comissão de 

organização e montagem no valor de € 500,00. Se por um lado o Banco BPI é aquele que apresenta o spread mais 

competitivo, por outro é a única proposta que apresenta comissões. No entanto, através da análise ao plano financeiro 

com a demonstração para cada um dos períodos do montante de amortização de capital e juros e comparativamente com 
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o segundo concorrente com o spread mais baixo, Caixa Geral de Depósitos, verifica-se que na primeira prestação de juros 

o Município recupera o valor que terá que despender com o pagamento da comissão no caso de contratar com o Banco 

BPI. A primeira prestação do Banco BPI é no valor de € 3.894,53 e a primeira prestação da Caixa Geral de Depósitos é de 

€ 4.555,92, portanto constata-se uma diferença de € 661,40. Em termos globais, por todo o período em que decorre o 

empréstimo se adjudicar ao Banco BPI o Município suportará juros no valor de € 147.642,08 caso a adjudicação seja 

realizada à Caixa Geral de Depósitos o valor a suportar com juros será de € 165.983,28. ------------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se que a contratação do empréstimo de médio e longo prazo para Construção da Escola Básica e 

Jardim de Infância do PP Sul de Sines seja adjudicado ao Banco BPI nas condições apresentadas na sua proposta Ref. CIS 

PB 135/09 de 08.06.2009, com uma taxa indexante Euribor a 3 meses acrescida de um spread de 1,675%, com pagamento 

de prestações trimestrais, postecipadas e constantes. --------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Adjudicado por unanimidade, ao BPI, nos termos da proposta do Júri. Deliberação: Adjudicado por unanimidade, ao BPI, nos termos da proposta do Júri. Deliberação: Adjudicado por unanimidade, ao BPI, nos termos da proposta do Júri. Deliberação: Adjudicado por unanimidade, ao BPI, nos termos da proposta do Júri. 
Remeter à Assembleia Municipal.Remeter à Assembleia Municipal.Remeter à Assembleia Municipal.Remeter à Assembleia Municipal.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 13333        ––––    Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação ––––    Reavaliação do processo de candidatura Reavaliação do processo de candidatura Reavaliação do processo de candidatura Reavaliação do processo de candidatura a Bolsa de a Bolsa de a Bolsa de a Bolsa de 
Estudo Estudo Estudo Estudo ––––    Cláudia Pereira;Cláudia Pereira;Cláudia Pereira;Cláudia Pereira;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente informação com o registo de entrada 7272 datado de 03.06.09, informando que 
após reavaliação do processo de candidatura a Bolsa de estudo da candidata Cláudia 
Pereira, verifica-se que a candidatura se encontra em condições de receber a bolsa. ---------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 06.06.09 Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 06.06.09 Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 06.06.09 Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 06.06.09 
“ concordo é reunião de Câmara para ratificar”“ concordo é reunião de Câmara para ratificar”“ concordo é reunião de Câmara para ratificar”“ concordo é reunião de Câmara para ratificar”    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 14444    ––––    Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação Serviço de Educação ––––    alteração do mapa de pessoal alteração do mapa de pessoal alteração do mapa de pessoal alteração do mapa de pessoal ––––    Docentes das AEC´S;Docentes das AEC´S;Docentes das AEC´S;Docentes das AEC´S;    ----------------        

Presente informação do Serviço de Educação com o registo de entrada 7383 datado de 
05.06.2009, propondo que se proceda a uma alteração do mapa de pessoal para integrar os 
docentes das AEC´S, considerando que são necessários 4 docentes de Inglês, 3 docentes de 
Educação Física e 3 docentes de Música --------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente referiu sobre este assunto que tendo em conta a importância das AEC´s, 
para a Educação e formação das crianças nesta fase decisiva da aquisição de conhecimento 
e criação de hábitos. -----------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu ainda que considerando a situação de desigualdade e falta de equidade no 
tratamento dos professores das ACEC´S relativamente aos restantes docentes, é pertinente 
e justo que se opte por um processo de recrutamento diferente do actual em prol da 
qualidade da Educação. -------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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Ponto 15Ponto 15Ponto 15Ponto 15        ----        Departamento de Obras e Serviços Urbanos Departamento de Obras e Serviços Urbanos Departamento de Obras e Serviços Urbanos Departamento de Obras e Serviços Urbanos ––––    Discussão pública dos Discussão pública dos Discussão pública dos Discussão pública dos 
Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais Regulamentos Municipais do Serviço de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais 
do Município de Sines;do Município de Sines;do Município de Sines;do Município de Sines;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Informação dos serviços, informando que após o período de discussão pública que 
decorreu entre os dias 24 de Março a 07 de Maio dos Regulamentos Municipais do Serviço 
de Abastecimento e Drenagem de Águas Residuais do Município de Sines, não foram 
apresentadas quaisquer sugestões ou reclamações. ---------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 16Ponto 16Ponto 16Ponto 16    ––––    Serviço de Empreitadas Serviço de Empreitadas Serviço de Empreitadas Serviço de Empreitadas ––––    Auto de vistoria e medição de trabalhos nº 6 da Auto de vistoria e medição de trabalhos nº 6 da Auto de vistoria e medição de trabalhos nº 6 da Auto de vistoria e medição de trabalhos nº 6 da 
empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;empreitada “Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines;    ------------------------------------        

Para conhecimento da Câmara Municipal o auto de vistoria e medição de trabalhos n.º 6 
da empreitada - Construção da Escola Básica e jardim de infância do P.P.Sul de Sines. ------  

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 17Ponto 17Ponto 17Ponto 17    ––––    Divisão de Planeamento OrdeDivisão de Planeamento OrdeDivisão de Planeamento OrdeDivisão de Planeamento Ordenamento do Território e Ambiente namento do Território e Ambiente namento do Território e Ambiente namento do Território e Ambiente ––––    Estratégia Estratégia Estratégia Estratégia 
Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente parecer referente à Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, 
que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------  

“ O presente parecer é relativo à análise à Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, que inclui 
avaliação ambiental estratégica, que se encontra em consulta pública até ao próximo dia 05 de Junho de 2009. -------------  

Da análise dos documentos conclui-se que a proposta apresentada é bastante genérica, sem grande profundidade, 
correspondendo claramente a uma proposta estratégica. As medidas propostas para concretizar os objectivos temáticos e 
transversais são igualmente genéricas não sendo possível antever as reais consequências no território. ----------------------  

Porém chama-se a atenção para o conceito adoptado para a zona costeira na parte terrestre e que foi definido com uma 
largura de 2 km medida a partir da linha máxima preia-mar de águas vivas equinociais. --------------------------------------  

O território português não é homogéneo de norte a sul ou nos arquipélagos  da madeira e dos açores. A maior parte da 
costa portuguesa é alta, caracterizada por arribas, que possuem características diferentes das zonas  baixas como extensas 
praias arenosas. As realidades físicas e biofísicas são distintas como facilmente se observa pelos fenómenos de erosão que 
não são idênticos ao longo da orla costeira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Seguindo o principio de outros países em que a zona apresenta larguras compreendidas entre 1 a 3 km, este documento 
deveria adoptar este intervalo e depois, em sede de plano municipal de ordenamento do território, ser rigorosamente 
delimitado em função das características intrínsecas de cada território. --------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o parecer que deve ser remetido com urgênciDeliberação: Aprovado por unanimidade o parecer que deve ser remetido com urgênciDeliberação: Aprovado por unanimidade o parecer que deve ser remetido com urgênciDeliberação: Aprovado por unanimidade o parecer que deve ser remetido com urgência ao a ao a ao a ao 
INAG, ainda que já fora do prazo de consulta pública.INAG, ainda que já fora do prazo de consulta pública.INAG, ainda que já fora do prazo de consulta pública.INAG, ainda que já fora do prazo de consulta pública.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Ponto 18Ponto 18Ponto 18Ponto 18    ––––    Divisão de Planeamento Ordenamento do Território e Ambiente Divisão de Planeamento Ordenamento do Território e Ambiente Divisão de Planeamento Ordenamento do Território e Ambiente Divisão de Planeamento Ordenamento do Território e Ambiente ––––    Anuário Anuário Anuário Anuário 
Urbanístico 2008;Urbanístico 2008;Urbanístico 2008;Urbanístico 2008;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Enviando para conhecimento da Câmara Municipal de Sines, anuário Urbanístico 2008. ---  
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DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação::::    A Câmara Municipal tomou conhecimento.A Câmara Municipal tomou conhecimento.A Câmara Municipal tomou conhecimento.A Câmara Municipal tomou conhecimento.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 19 Ponto 19 Ponto 19 Ponto 19     ––––    Miguel Allen Revez Ferreira Miguel Allen Revez Ferreira Miguel Allen Revez Ferreira Miguel Allen Revez Ferreira ––––    projecto de arquitectura do lote 12 da projecto de arquitectura do lote 12 da projecto de arquitectura do lote 12 da projecto de arquitectura do lote 12 da 
Urbanização de Santa Catarina;Urbanização de Santa Catarina;Urbanização de Santa Catarina;Urbanização de Santa Catarina;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Projecto de alterações para aprovação do projecto de arquitectura do lote 12 da 
Urbanização de Santa Catarina. Mais se refere que as presentes alterações já foram 
admitidas para outros lotes. ---------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines nos termos do parecer técnico em anexo, Deliberação: A Câmara Municipal de Sines nos termos do parecer técnico em anexo, Deliberação: A Câmara Municipal de Sines nos termos do parecer técnico em anexo, Deliberação: A Câmara Municipal de Sines nos termos do parecer técnico em anexo, 
pronunciapronunciapronunciapronuncia----se favoravelmente à comunicação prévia, devendo ser entregues os elementose favoravelmente à comunicação prévia, devendo ser entregues os elementose favoravelmente à comunicação prévia, devendo ser entregues os elementose favoravelmente à comunicação prévia, devendo ser entregues os elementos s s s 
em falta e introduzidas as correcções necessárias à admissão final da comunicação prévia. em falta e introduzidas as correcções necessárias à admissão final da comunicação prévia. em falta e introduzidas as correcções necessárias à admissão final da comunicação prévia. em falta e introduzidas as correcções necessárias à admissão final da comunicação prévia. 
O Vereador Albino vota contra (declaração de voto anexa à presente acta.)O Vereador Albino vota contra (declaração de voto anexa à presente acta.)O Vereador Albino vota contra (declaração de voto anexa à presente acta.)O Vereador Albino vota contra (declaração de voto anexa à presente acta.)    --------------------------------------------------------------------        

Ponto 2Ponto 2Ponto 2Ponto 20000    ––––    Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social ––––    17º Encontro de Idosos 17º Encontro de Idosos 17º Encontro de Idosos 17º Encontro de Idosos ––––    pedido de apoio;pedido de apoio;pedido de apoio;pedido de apoio;    ------------------------------------------------        

Presente informação do Serviço de Acção Social, informando que a Segurança Social em 
parceria com as IPSS dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do 
Sal, irá organizar o 17º Encontro de idosos que este ano decorrerá em Sines e contará com 
a presença de cerca de 1500 participantes e face ao exposto solicitaram as entidades 
responsáveis apoio para a realização do evento. ------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade os apoios para o 17º Encontro de Idosos.Deliberação: Aprovado por unanimidade os apoios para o 17º Encontro de Idosos.Deliberação: Aprovado por unanimidade os apoios para o 17º Encontro de Idosos.Deliberação: Aprovado por unanimidade os apoios para o 17º Encontro de Idosos.    ----------------------------------------        

Ponto 21Ponto 21Ponto 21Ponto 21––––    Vereadora Carmem Francisco Vereadora Carmem Francisco Vereadora Carmem Francisco Vereadora Carmem Francisco ––––    adenda adenda adenda adenda ao protocolo com a Associação dos ao protocolo com a Associação dos ao protocolo com a Associação dos ao protocolo com a Associação dos 
Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines 
––––    ano 2008.ano 2008.ano 2008.ano 2008.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Proposta de adenda ao protocolo, visto que no presente protocolo não é feita referência ao 
valor a pagar ter como suporte 60% do valor mensal dos descontos dos funcionários, mas 
sim 60.000.00€ para o ano de 2008 ou seja 5.000.00 €/mês. ------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria uma adenda ao protocolo no valor de 2 414 .45 Deliberação: Aprovado por maioria uma adenda ao protocolo no valor de 2 414 .45 Deliberação: Aprovado por maioria uma adenda ao protocolo no valor de 2 414 .45 Deliberação: Aprovado por maioria uma adenda ao protocolo no valor de 2 414 .45 €. O €. O €. O €. O 
Vereador Albino não participou na votação por fazer parteVereador Albino não participou na votação por fazer parteVereador Albino não participou na votação por fazer parteVereador Albino não participou na votação por fazer parte    da Direcção da Associação.da Direcção da Associação.da Direcção da Associação.da Direcção da Associação.    --------------------        

Ponto 2Ponto 2Ponto 2Ponto 22222    ––––    Vereadora Marisa Rodrigues Vereadora Marisa Rodrigues Vereadora Marisa Rodrigues Vereadora Marisa Rodrigues ––––    proposta de deliberação proposta de deliberação proposta de deliberação proposta de deliberação ––––    Inscrições  para as Inscrições  para as Inscrições  para as Inscrições  para as 
Tasquinhas Sines 2009;Tasquinhas Sines 2009;Tasquinhas Sines 2009;Tasquinhas Sines 2009;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente proposta de deliberação sobre as inscrições para as tasquinhas Sines 2009, que se 
transcreve para os devidos efeitos: --------------------------------------------------------------  

“ Face às inscrições apresentadas ao evento tasquinhas Sines 2009, proponho a seguinte deliberação: ------------------------  

- Exclusão do stand de artesanato proposto pela Associação Artes e Ofícios, considerando que, estando prevista a 
realização de uma feira em Agosto essencialmente destinada ao artesanato, não se considera oportuna a instalação de um 
só stand de artesanato nesta iniciativa, sendo sim desejável que a Associação de Artesãos “ Artes e Ofícios “ participe na 
Feira de Agosto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Exclusão do Stand leitão da Bairrada por se entender que o mesmo não se enquadra no espírito e objectivos do certame, 
não tendo igualmente enquadramento nas respectivas normas de participação. ------------------------------------------------  

Passagem de três stands duplos a 6 simples de forma a acolher todas as outras inscrições. Os Stands duplos a dividir são os 
seguintes -  stand duplo para o qual não houve inscrição, stand para o qual se candidatou o leitão da Bairrada e que foi 
excluído, stand a que se candidatou o Sr. Ernesto Augusto, uma vez que se considera que as farturas e os churros não são 
produtos que se enquadrem nas normas de participação, pelo que a sua não confecção permite a redução do espaço 
solicitado pelo candidato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de deliberação.Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de deliberação.Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de deliberação.Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de deliberação.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

A presente acta considerou-se aprovada por minuta aquando da realização da respectiva reunião, 
nos termos do nº 3 do art. 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/02, 
de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
III III III III ----    ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO:     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

 Eram 16:45 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Dora da Conceição Gonçalves Bruno Salvador, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


