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Aos SETE de JANEIRO  de  DOIS MIL E DEZ, nesta Cidade de Sines e Sala de Sessões 
do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO ORDINÁRIA  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: -----------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 1 – Associação dos Serviços Sociais Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 
Autarquias Locais de Sines – pedido de apoio financeiro; ------------------------------------  

Ponto 2 – Serviço de Educação – apoios financeiros a atribuir ao Agrupamento no âmbito 
das competências da Câmara Municipal - minuta de protocolo de cooperação; --------------  

Ponto 3 – Gabinete Jurídico – prestação de serviços – colecta de dejectos caninos; ----------  

Ponto 4 – Fiscalização Municipal – Abate do bem 374 – artigo 3258 implantado no artigo 
90 H – Percebeiras; ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 18/2009 e alteração às 
GOPS n.º 18/2009; -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto  6 – Vereadora Carmem Francisco – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infracções Conexas; ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 – CIMAL – Delegação de competências na CIMAL; ---------------------------------  

Ponto 8 – DPOTA – Projecto “O Meu Ecossistema” – Geota; --------------------------------  

Ponto 9 – DPOTA – alteração dos limites da Rede Natura 2000; -----------------------------  

Ponto 10 – Bel Habitat – Operação de loteamento para os artigos 202 e 204 – Santa 
Catarina; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 11 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa das comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas no mês de Dezembro de 2009; --------------------------------  

Ponto 12 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de alvarás de obras de edificação 
emitidos no mês de Dezembro de 2009; ------------------------------------------------------  

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

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

O Presidente da Câmara, deu conhecimento ao executivo, de alguns danos, nomeadamente 
no Pavilhão dos Desportos e pavimentos de ruas e estradas do Concelho, provocados pelas 
intempéries, com chuvas intensas e ventos fortes na Zona de Sines em finais de Dezembro 
e princípio de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que na sequência dos estragos causados na cobertura do Pavilhão dos 
Desportos foi decidido executar uma intervenção de urgência, para substituir a actual 
cobertura, tendo esta obra um custo previsto de 110 mil euros. -------------------------------  

Informou também que foram colocadas telhas provisórias na estrutura para evitar a 
entrada de chuva, mas que a solução mais viável passa pela instalação de um novo telhado, 
com a garantia de qualidade e condições de segurança. ----------------------------------------  

Prevendo que a instalação da nova cobertura esteja concluída num horizonte de 4 
semanas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao estado das ruas e estradas do Concelho, os serviços da Câmara Municipal, já 
estão a proceder ao arranjo das mesmas. --------------------------------------------------------  

O Vereador Idalino José, solicitou informação, se a obra de pavimentação da estrada do 
Encalhe já tinha sido adjudicada. ---------------------------------------------------------------  

A qual a Vereadora Marisa informou que a mesma já estava para consignação. --------------  

O Vereador Mascarenhas, solicitou informação sobre duas questões, a primeira se a 
Câmara Municipal tem ideia da dívida referente à facturação do consumo de água, a 
segunda se já havia as contas finais do Festival Músicas do Mundo 2009. ---------------------  

O Vereador Nogueira em relação à primeira questão, afirmou que não tem ideia da dívida 
mas que solicitará aos serviços essa informação. -----------------------------------------------  

Em relação à segunda questão a Vereadora Carmem informou que ainda não tinha os 
valores finais do Festival Músicas do Mundo. --------------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas levantou ainda a questão do estado em que se encontra o 
pavimento na Rua da Vidigueira, mostrando para os devidos efeitos fotografias da mesma e 
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mencionando ainda que compreende que devido às chuvas dos últimos dias, a situação se 
agravou. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara informou que iria visitar o local com o Vereador Nogueira para se 
tomarem as medidas apropriadas. ---------------------------------------------------------------   

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

Ponto 1 – Associação dos Serviços Sociais Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 
Autarquias Locais de Sines – pedido de apoio financeiro; ------------------------------------  

Presente ofício da Associação dos Serviços Sociais com o registo de entrada n.º 27119, 
datado de 18.12.09, solicitando a atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.000,00 €, 
para as despesas com a realização das oficinas corais – Música em Movimento que se irá 
realizar no dia 09 de Janeiro de 2010. ----------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco votou a favor da atribuição do apoio solicitado e insistiu na 
elaboração de regulamento municipal. ---------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines não tem condições para a atribuição deste 
subsídio. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 – Serviço de Educação – apoios financeiros a atribuir ao Agrupamento no âmbito 
das competências da Câmara Municipal - protocolo de cooperação; -------------------------  

Presente informação dos serviços com o registo de entrada n.º 2118, datada de 28.09.09, 
com protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sines e o Agrupamento de 
Escolas para o Concelho de Sines, no qual a Câmara Municipal e o referido Agrupamento 
colaborarão entre si com o objectivo de assegurar o desenvolvimento da função educativa, 
garantido a manutenção e conservação das instalações escolares, material pedagógico 
adequado e os apoios sócio-educativos necessários. --------------------------------------------  

O Município de Sines obriga-se ainda a, atribuir uma verba anual de 10,00 € por aluno do 
1º ciclo, destinada a comparticipar o material didáctico necessário à actividade pedagógica 
e atribuir um apoio financeiro anual no valor de 100.00 € por turma para o nível pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico, de forma a apoiar o Agrupamento de Escolas em 
eventuais encargos que o mesmo tenha com os transportes no âmbito das visitas de estudo 
organizadas pela escola. -------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o presente protocolo; -----------------------------  

Ponto 3 – Gabinete Jurídico – prestação de serviços – colecta de dejectos caninos; ----------  

Presente informação dos serviços informando que foi recentemente adquirido pela Câmara 
Municipal de Sines, um equipamento móvel de colecta de dejectos caninos e na ausência 
de pessoal habilitado para a operação do mesmo, na via pública é necessário a contratação 
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externa de um serviço de operação de veículo de colecta de dejectos caninos com o Sr. 
Francisco Ventura Rodrigues Mateus Costa. A prestação de serviço será por um período de 
3 meses com o valor global de 2 239,20 €. ------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores Mascarenhas 
e Francisco Pacheco, a proposta de contratação em regime de prestação de serviços atenta 
a urgência na resolução deste problema. ------------------------------------------------------  

Ponto 4 – Fiscalização Municipal – Abate do bem 374 – artigo 3258 implantado no artigo 
90 H – Percebeiras; ----------------------------------------------------------------------------  

Presente informação com o registo de entrada n.º 13608 datada de 13.11.2009, informando 
que o prédio referido foi objecto de demolição pelos Serviços do Departamento de Obras e 
Ambiente em 2005. -----------------------------------------------------------------------------  

Deliberação – Aprovado por unanimidade o abate do bem 374. ------------------------------  

Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 18/2009 e alteração às 
GOPS n.º 18/2009; -----------------------------------------------------------------------------  

Presente informação com o registo de entrada n.º 14869, datada de 21.12.09, que se 
transcreve para os devidos efeitos: --------------------------------------------------------------  
“Em consonância com o estabelecido no ponto 8.3.1 do Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais, sem prejuízo dos 
princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, serve 
a presente para submeter à consideração superior a proposta de alteração orçamental e alteração às GOP n.º18/2009. ----- 

No que concerne ao Capítulo 01 – “Despesas com pessoal” são reforçadas as classificações referentes à Assembleia 
Municipal 01/01.02.04 “Ajudas de custo” e 01/01.02.13 “Outros suplementos e prémios”. Ainda neste capítulo, mas no 
que respeita à Câmara Municipal são aumentadas as rubricas 02/01.01.04.01 “Remunerações certas e permanentes – 
Transitado de anterior nomeação definitiva”, 02/01.01.04.02 “Remunerações certas e permanentes – Contratado por 
tempo indeterminado”, 02/01.01.09 “Remunerações certas e permanentes - Pessoal em qualquer outra situação”, 
02/01.01.13.01.01 “Subsídio de refeição - Transitado de anterior nomeação definitiva”, 02/01.01.13.01.02 “Subsídio de 
refeição - Contratado por tempo indeterminado”, 02/01.01.14.01.02 “Subsídio de férias e de Natal - Contratado por 
tempo indeterminado”, 02/01.01.15 “Remunerações por doença e maternidade/paternidade, 02/01.02.02 “Horas 
extraordinárias”, 02/01.02.13 “Outros suplementos e prémios”, 02/01.03.02 “Outros encargos com saúde”, 02/01.03.03 
“Subsídio familiar a crianças e jovens” e 02/01.03.05.02.02 “Segurança Social dos Funcionários Públicos – Regime Geral”. 
Relativamente às diminuições efectuadas no capítulo em referência, são objecto de reformulação as classificações 
02/01.01.01 “Remunerações certas e permanentes – Titulares Órgãos Soberania e Membros Órgãos Autárquicos”, 
02/01.01.06 “Remunerações certas e permanentes – Pessoal contratado a termo”, 02/01.01.11 “Remunerações certas e 
permanentes – Representação”, 02/01.01.14.01.01 “Subsídio de férias e de Natal - Transitado de anterior nomeação 
definitiva”, 02/01.01.14.02 “Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação”, 02/01.02.04 “Ajudas de 
custo”, 02/01.02.07 “Colaboração técnica especializada”, 02/01.02.10 “Subsídio de trabalho nocturno”, 02/01.02.11 
“Subsídio de Turno”, 02/01.02.12 “Indemnizações por cessação de funções”, 02/01.03.04 “Outras prestações familiares”, e 
02/01.03.05.02.01 “Segurança Social dos Funcionários Públicos – Caixa Geral de Aposentações” e 02/01.03.05.03 
“Segurança Social – Regime Geral”. --------------------------------------------------------------------------------------------
Constatou-se que será indispensável proceder ao reforço de dotações relativas a Actividades Relevantes, de acordo com 
mapa remetido em anexo com a designação “Modificações às Actividades Mais Relevantes – AMR”, bem como no que se 
refere a dotações orçamentais extra AMR’S, nomeadamente no que se refere ao Capítulo 02 – “Aquisição de bens e 
serviços correntes” foram inscritas verbas nas classificações 02/02.01.01 “Matérias primas e subsidiárias”, 02/02.01.03 
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“Munições, explosivos e artifícios”, 02/02.01.04 “Limpeza e Higiene”, 02/02.01.12 “Material de transporte – peças”, 
02/02.01.14 “Outro material – peças”, 02/02.02.01 “Encargos de instalações”, 02/02.02.03 “Conservação de bens”, 
02/02.02.10 “Transportes”, 02/02.02.14 “Estudos, pareceres, projectos e consultadoria”, 02/02.02.19 “Assistência 
Técnica”e 02/02.02.25 “Outros Serviços”. Para fazer face aos aumentos necessários, reduziram-se montantes em diversas 
rubricas relativas à Assembleia municipal, a saber 01/02.01.08 “Material de escritório” e 01/02.01.21 “Outros bens” e 
referentes à Câmara Municipal 02/02.01.02.02 “Gasóleo”, 02/02.01.08 “Material de escritório”, 02/02.01.15 “Prémios, 
condecorações e ofertas”, 02/02.01.16.03 “Mercadorias para venda – outras”, 02/02.01.20 “Material de educação, cultura e 
recreio”, 02/02.01.21 “Outros bens”, 02/02.02.09 “Comunicações”, 02/02.02.16 “Seminários, exposições e similares”, 
02/02.02.17 “Publicidade”, 02/02.02.20 “Outros trabalhos especializados”. ----------------------------------------------------
No que se refere ao Capítulo 03 – Juros e outros encargos procedeu-se ao reforço da classificação 02/03.01.03.01 “Juros e 
outros encargos – empréstimos de curto prazo”. --------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Capítulo 04 – Transferências correntes foi inscrita verba na rubrica 02/04.05.01.02 “Freguesias”.--------
No que respeita ao Capítulo 05 – Subsídios foi reduzida verba na classificação 02/05.08.03 “Famílias - Outras”. ------------
Procedeu-se ao reforço da rubrica 02/06.02.01 “Impostos e Taxas” e à redução da 02/06.02.03.02 “IVA Pago”, 
correspondente ao Capítulo 06 – Outras despesas correntes. -------------------------------------------------------------------
Por fim resta ainda referir que também foi necessário a movimentação de rubricas referentes a despesas de capital, 
provocando desta forma alterações ao PPI, tal como reflecte o mapa intitulado “Modificações ao PPI” que envio em 
anexo. As referidas alterações incidem sobre as classificações (reduções) 02/07.01.03.04 “Investimentos – Edifícios – 
Creches”, (inscrições) 02/07.01.10.02 “Investimentos – Equipamento básico – Outro” e 02/07.02.03 “Locação Financeira – 
Edifícios”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De salientar que, foram respeitados os princípios e regras orçamentais considerados em sede de POCAL e que o valor das 
inscrições correspondem exactamente ao montantes das reduções efectuadas.------------------------------------------------ 

Deliberação: Ratificado por unanimidade do despacho da Vereadora Marisa Rodrigues 
datado de 21.12.2009 “ Aprovada a alteração orçamental – à próxima reunião de Câmara 
para ratificação”. ------------------------------------------------------------------------------   

Ponto 6 – Vereadora Carmem Francisco – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infracções Conexas; ---------------------------------------------------------------------------  

O Plano mencionado em epígrafe, segue a recomendação do Conselho de Prevenção da 
Corrupção datada de 01 de Julho de 2009, para todas as “Entidades Gestoras de dinheiros, 
valores ou patrimónios públicos” e menciona um conjunto de riscos e respectivas medidas 
preventivas, com destaque especial nas áreas da contratação pública, dos procedimentos 
urbanísticos e da concessão de benefícios. ------------------------------------------------------  

Este plano assume-se como “um mecanismo de protecção dos cidadãos mas, igualmente 
como um mecanismo de protecção dos seus agentes eleitos e funcionários. Ao identificar 
riscos e definir medidas para a sua minimização ou eliminação, o município está a 
contribuir para uma cultura de exigência de transparência e igualdade de tratamento, 
tanto do lado os munícipes, como pela parte dos funcionários: --------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado de 
31.12.2009 “ Aprovada a presente versão que deverá ser enviada hoje, à entidade 
responsável e à próxima reunião de Câmara para apreciação e ratificação – susceptível de 
futuras correcções”. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 – CIMAL – Delegação de competências na CIMAL; ---------------------------------  
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Presente ofício da CIMAL com o registo de entrada n.º 5 datado de 04.01.2010, solicitado a 
delegação na Comunidade Intermunicipal do Alentejo de todas as competências atribuídas 
pelo DL n.º 320/2009, de 28 de Dezembro, na área dos elevadores, nomeadamente no 
estabelecimento do regime de inspecções, fiscalização, fixação de taxas e regime 
sancionatório. -----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a delegação de competências na área dos 
elevadores. ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 – DPOTA – Projecto “O Meu Ecossistema” – Geota; --------------------------------  

Presente informação dos serviços propondo a adesão do Município de Sines ao projecto “O 
meu Ecossistema. Este projecto dá a possibilidade dos cidadãos interessados poderem 
relatar à respectiva Câmara Municipal, de modo tipificado através da plataforma 
www.omeuecossistema.pt e com encaminhamento automático para o respectivo serviço 
responsável no município, situações que considere dignas de melhoria ou de manutenção 
no espaço público e na qualidade apercebida no ambiente local. ------------------------------  

A adesão ao projecto terá o valor simbólico de 100.00 €. --------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a adesão ao projecto. ------------------------------  

Ponto 9 – DPOTA – alteração dos limites da Rede Natura 2000; -----------------------------  

Presente informação dos serviços que se transcreve para os devidos efeitos: -----------------  
“A presente informação é relativa à proposta de alteração dos limites da Rede Natura 2000 no âmbito do Plano de 
Urbanização da Zona Industrial Ligeira e Logística de Sines. --------------------------------------------------------------------  

No passado dia 19 de Novembro de 2009, a Câmara Municipal de Sines deliberou “…concordar com a presente proposta, 
devendo a mesma ser, no entanto alargada a área contígua até à Ribeira da Junqueira, para reserva.” ------------------------  

Acontece que a redefinição dos limites da área que se pretende incluir na Rede Natura 2000 deverá ser feita no âmbito da 
revisão do Plano Director Municipal de Sines (PDM), ao abrigo do DL n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção conferida 
pelo DL nº 49/2005, de 24 de Fevereiro (Directivas Habitats e Aves), dado que o espaço se encontra fora do PUZILS. ------  

A inclusão desta nova área na Rede Natura 200 deverá ser precedida por levantamentos de campo, já realizados pelo Eng. 
Pedro Bingre da equipa de revisão do PDM, com vista à sua avaliação e identificação dos valores em causa. O objectivo é 
saber se os valores identificados são relevantes para efeitos de inclusão na Rede Natura 2000 através dos habitats e 
espécies identificados nos referidos diplomas legais. -----------------------------------------------------------------------------   

Pelo exposto, considera-se que a inclusão da área contígua até à Ribeira da Junqueira, para efeitos de reserva, deverá ser  
no âmbito da revisão do PDM.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento da presente informação, 
deliberando por unanimidade pela revogação da parte da deliberação de 19.11.2009, que a 
esta particular se refere. -----------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 – Bel Habitat – Operação de loteamento para os artigos 202 e 204 – Santa 
Catarina; ---------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.omeuecossistema.pt/�
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Presente parecer técnico, informando que após a entrega dos elementos em falta que a 
Operação de Loteamento em causa se encontra em conformidade com os índices e 
parâmetros urbanísticos definidos para o lote no Plano de Pormenor da Zona de Expansão 
Sul – Nascente de Sines, encontrando-se reunidas as condições necessárias à aprovação da 
mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a operação de loteamento. ------------------------   

Ponto 11 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa das comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas no mês de Dezembro de 2009; --------------------------------  

Presente mapa das comunicações prévias de obras de edificação admitidas no mês de 
Dezembro de 2009, para conhecimento (para os devidos efeitos mapa anexo à presente 
acta). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 12 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de alvarás de obras de edificação 
emitidos no mês de Dezembro de 2009; ------------------------------------------------------  

Presente mapa de alvarás de obras de edificação emitidos no mês de Dezembro de 2009, 
para conhecimento (para os devidos presente mapa anexo à acta). ----------------------------  

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

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

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. ----------------------------------------------------------- 

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, 

_________________________________ 


