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Aos VINTE E UM de DEZEMBRO  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: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES DOS SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

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

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 14:30 horas. ----------------------- 

Ponto Único – Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal 2010; --------------------  

Presente documento para apreciação e aprovação referente às Grandes Opções do Plano e 
Orçamento Municipal 20010. -------------------------------------------------------------------  

Declarações do Presidente da Câmara Municipal de Sines: ------------------------------------  

O Presidente da Câmara começou por referir que após discussão com as forças políticas, há 
condições para se apreciar os documentos aqui colocados para apreciação. -------------------  

Mencionou que os documentos aqui apresentados traduzem a visão estratégica para o 
território e centros urbanos, no contexto local, regional e nacional. --------------------------  

As linhas de orientação estratégica e o plano de actividades para 2010 têm em conta estes 
contextos, a situação económica e financeira nacional e local. --------------------------------  

Refere ainda que em relação ao contexto local, regional e nacional, Sines é considerado por 
nós um pólo de âmbito e interesse nacional, pela dimensão e importância dos 
equipamentos instalados em terminais portuários; plataforma industrial logística; potencial 
turístico e piscatório e um futuro de desenvolvimento sustentado tendo em conta os 
recursos naturais e endógenos e o seu grande potencial de utilização. ------------------------  

Nos investimentos estruturantes são opções prioritárias: Educação, Ensino e Formação 
Profissional; Acessibilidades/mobilidade urbana; Ambiente e Saúde e qualificação dos 
Centros Urbanos. --------------------------------------------------------------------------------  
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Em relação à educação, refere que é necessário continuar o ciclo de construção de novas 
escolas, designadamente: Escola Integrada Junto à Escola Vasco da Gama; Escola Integrada 
de Porto Covo, criar ainda novas instalações para a formação profissional, criar condições 
para a instalação da Escola Tecnológica na cidade de Sines. -----------------------------------  

No que respeita às acessibilidades mencionou a nova estrada de Porto Covo e a nova 
Avenida da Costa do Norte, com 0.3 km de extensão, também como investimentos 
prioritários para o desenvolvimento de Sines. --------------------------------------------------  

No ambiente e saúde destacou a execução do novo projecto de captação e distribuição de 
água de consumo humano a Sines e Porto Covo, do novo sistema de esgotos e respectivo 
tratamento e a criação de condições para a construção do novo Centro de Saúde em Sines e 
sua extensão em Porto Covo. -------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda o projecto e obras de regeneração urbana no Centro Histórico de Sines, 
Avenida da Praia e Falésia. ----------------------------------------------------------------------  

Para Porto Covo, destaca a conclusão do Pavilhão Multiusos, a execução do novo campo de 
futebol de 11, a construção do grande jardim público e campo de jogos – futsal, no âmbito 
do acordo da Câmara Municipal de Sines com a empresa Terras de Manique, qualificação 
dos apoios de praia e frente marítima, no âmbito no polis do Litoral e o Centro de Dia em 
parceria com a Associação a GRALHA.---------------------------------------------------------  

Iniciar as obras da cidade desportiva, de acordo com verbas disponíveis para a primeira 
fase do projecto. ---------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao Turismo referiu que é necessário garantir a execução do arruamento entre a 
nova Avenida da Costa do Norte e a Cova do Lago. Garantir ainda a viabilização do novo 
Parque de Campismo da cidade de Sines no quadro dos novos conceitos de alojamento 
hoteleiro em espaço aberto e proporcionar as condições para o desenvolvimento da 
construção de alojamentos hoteleiros em novos hotéis e aldeamentos turísticos em Porto 
Covo e Sines. ------------------------------------------------------------------------------------  

É necessário concluir a revisão do Plano Director Municipal e dar início à elaboração do 
Plano Estratégico da Cidade de Sines. ----------------------------------------------------------  

Referiu ainda as obras de proximidade, nomeadamente: --------------------------------------  

- novo arruamento entre o caminho do encalhe e a rotunda da Avenida da Praia; 
intervenções nos campos de jogos do Estádio Municipal; Recuperação campos de jogos da 
Baixa de S. Pedro; Intervenções na ZIl II; Bairro 1º de Maio, Bairro Soeiro Pereira Gomes, 
Rua da Floresta; apoio à Cercisiago para a construção do novo centro de Sines; Casa velório 
em Porto Covo e reforço de abastecimento de água a Porto Covo. ----------------------------  
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Assegurar a manutenção de apoios às associações, colectividades e instituições do 
Concelho de Sines. ------------------------------------------------------------------------------  

A par destas propostas e projectos, investimentos e acções reitera a disponibilidade, 
interesse e vontade em gerar entendimentos com as forças políticas que queiram trabalhar 
na procura das melhores soluções e convergências para a melhoria continua da gestão 
autárquica e a geração de progresso para Sines. ------------------------------------------------  

Referiu ainda que o orçamento municipal, apresenta um valor global de 46 milhões 467 
mil e 557 euros, com cerca de 24,5 milhões de euros na rubrica corrente e cerca de 22 
milhões na rubrica capital, para investimentos de interesse ao desenvolvimento de 
infraestruturas viárias; aos novos equipamentos para Educação, Habitação, Desporto e à 
qualificação urbana  -----------------------------------------------------------------------------  

No contexto da crise económica nacional, que afecta a gestão e equilíbrio financeiro da 
autarquia em consequência da diminuição de receita, um dos princípios orientadores da 
elaboração do documento foi a redução das despesas correntes, tendo o orçamento dessa 
rubrica sido reduzido em cerca de 1,4 milhões de euros relativamente a 2009. ---------------  

Pela sua importância e pertinência os documentos e as propostas aqui apresentados devem 
merecer a aprovação do executivo da Câmara. -------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco começou por referir que aquilo que se apercebeu é uma 
inversão do que a CDU considera mais urgente para Sines. -----------------------------------  

A saúde para a CDU é o mais importante, segundo o Vereador Francisco Pacheco parte do 
dinheiro que a Petrogal irá dar para a Cidade Desportiva, poderia ser para dar início à 
construção do Centro de Saúde. ----------------------------------------------------------------  

Em relação às questões ambientais menciona que as mesmas não estão devidamente 
mencionadas, devendo ser melhor tratadas porque são na sua opinião muito importantes. --  

Em relação ao desenvolvimento económico referiu que os impostos deveriam ser 
reduzidos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Compreendendo que do ponto de vista orçamental a Câmara Municipal de Sines não 
poderá ir muito mais longe, impondo-se por isso uma terapia de choque na gestão 
orçamental, face ao montante de 26 milhões de euros de dívida municipal. ------------------  

Os gastos na cultura que rondam à volta de 6 milhões de euros, para o Vereador Francisco 
Pacheco não fazem muito sentido, face à situação de insolvência em que a Câmara se 
encontra e à necessidade de reduzir fortemente a despesa corrente municipal. --------------  

O seu voto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal, irá ser contra. -----------  

O Presidente da Câmara responde às críticas do Vereador da CDU, Francisco Pacheco: -----  
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Primeiro há uma coerência nos documentos apresentados no que respeita às propostas e 
prioridades pela sua importância para Sines e tendo em conta a situação de crise 
económica e financeira. -------------------------------------------------------------------------  

Segundo, as questões da saúde são uma preocupação constante deste executivo. Nesta data 
está negociado com a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), a cedência de 
lote para a construção de novo Centro de saúde, e o compromisso deste ser construído pelo 
Governo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, nesta data a 1ª prioridade é a vinda de mais médicos para o actual Centro de 
Saúde, de modo a garantir cuidados de saúde a toda a população. -----------------------------  

Terceiro, no que respeita ao ambiente, nunca antes se fez tanto pela melhoria do ambiente, 
como o que tem sido feito por este executivo, pelo que, o ambiente está hoje muito melhor 
que há 15 anos atrás. ----------------------------------------------------------------------------  

Este Plano e Orçamento prevêem meios para continuar os estudos sobre o ambiente e a 
introdução de medidas para resolver os principais problemas da poluição, da gestão e 
melhoria  do ambiente em Sines. ---------------------------------------------------------------  

Quarto, as verbas negociadas com a GALP foram protocoladas para a construção da cidade 
desportiva e não para a construção do Centro de Saúde, que como foi dito, tem o 
compromisso do Governo de o constituir como é sua obrigação. ------------------------------  

Quinto, é um absurdo afirmar que está previsto gastar 6 milhões com a cultura. -------------  

Sexto, nunca houve um esforço tão grande para apoiar as empresas e o desenvolvimento 
económico em Sines. ----------------------------------------------------------------------------  

Por tudo, isto não se compreende as criticas e as posições da CDU contra as GOPs, o Plano 
e o Orçamento, a não ser numa perspectiva de uma política do bota abaixo. -----------------   

O Vereador Idalino, interveio para afirmar que realmente a saúde é um tema muito 
importante para o Concelho de Sines, e que neste orçamento está mencionado verbas para 
as infraestruturas e que com base nisso acredita que há condições para se fazer o Protocolo 
entre a Câmara Municipal de Sines e ARS Alentejo. -------------------------------------------  

Em relação à contaminação dos solos é um investimento muito importante, e que esta 
situação tem que ficar resolvida. ----------------------------------------------------------------  

Verifica que em relação à questão do ambiente há investimentos fundamentais para o 
desenvolvimento do Concelho. -----------------------------------------------------------------  

A cidade desportiva não é, segundo a sua opinião o mais importante para se fazer neste 
momento, mas sim dar prioridade aos projectos tais como, a estrada de Porto Covo, 
regeneração urbana, o polis. --------------------------------------------------------------------  
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Em relação ao orçamento 2009, nota-se uma inversão nas contas correntes. Tem acima de 
tudo de haver uma gestão mais eficiente. ------------------------------------------------------  

O sentido de voto dos Vereadores do Partido Socialista será de abstenção no Orçamento e 
a favor das Grandes Opções do Plano. ----------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco e 
abstenção do Vereadores Idalino e Mascarenhas  o orçamento municipal 2009 e aprovadas 
por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco  as Grandes Opções do 
Plano – 2010-2013. ----------------------------------------------------------------------------   

II - ENCERRAMENTO:  ----------------------------------------------------------------------  

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

 Eram 15:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


