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Aos VINTE 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 PÚBLICA  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 

Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Presidente da Câmara – Despacho de delegação na Vereadora Carmem 
Francisco na instrução dos processos de contra – ordenação e aplicação de coimas; -------  
Ponto 2 – Presidente da Câmara – Despacho de subdelegação na Vereadora Marisa 
Rodrigues na instrução de processos de execução fiscal; ------------------------------------------  
Ponto 3 – AMAGRA – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010; ------------------  
Ponto 4 – AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – 
Nota de Imprensa; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – ADPA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas – quota 
anual do ano 2009; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Presidente da Câmara – informação sobre nomeação de representantes da 
Câmara Municipal de Sines; -----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Gabinete Jurídico – Lote 105- B da ZIl II, em Sines; ----------------------------------  
Ponto 8 – Serviço de Empreitadas – Alteração ao Loteamento Municipal da Quinta dos 
Passarinhos em Sines; -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 9 – Divisão de Gestão Urbanística – Avaliação da antiga Escola do Bolbugão; ------   
Ponto 10 – Aicep Global Parques – Empreitada de "Reabilitação da Estrada da 
Palmeira" e libertação de garantia bancária; ------------------------------------------------------- 
Ponto 11 – Predial Lobo – pedido de licenciamento da Operação de Loteamento “Monte 
do Arneiro” em Porto Covo; -----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 12  -   DPOTA – Proposta de alteração dos termos de referência  do Plano de 
Pormenor da Zona Poente em Sines; ------------------------------------------------------------------  
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Ponto 13 – DPOTA – Plano de Pormenor da Antiga Fábrica da Cortiça “Socor”; ---------  
Ponto 14 – Divisão de Gestão Urbanística – parecer sobre projecto de loteamento sito na 
Rua Ramos da Costa e Travessa de São Sebastião; -------------------------------------------------  
Ponto 15 – Serviço de Aprovisionamento – financiamento leasing para aquisição do 
edifício dos CTT; -------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – Vereadora Marisa Rodrigues – Abertura de procedimentos concursais para 
Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Director Departamento Administração e 
Finanças; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Presidente da Câmara – Despacho sobre contratação de serviços – Dra. 
Amélia Cruz; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 14:20 horas.----------------------------- 

I – Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Presidente da Câmara – Despacho de delegação na Vereadora Carmem 
Francisco na instrução dos processos de contra – ordenação e aplicação de coimas; ------- 

Presente despacho para ratificação do Presidente da Câmara Municipal no uso de competência 
própria, conferida pela alínea g) do n.º 2 do artigo 68º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 69º 
do diploma supra, a delegar na Vereadora Carmem Isabel Amador Francisco, a competência 
de determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar as coimas, nos termos 
da lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 2 – Presidente da Câmara – Despacho de subdelegação na Vereadora Marisa 
Rodrigues na instrução de processos de execução fiscal; ------------------------------------------  
Presente despacho para ratificação do Presidente da Câmara Municipal no uso das suas 
competências próprias e delegadas, estas por deliberação de Câmara datada de 06 de 
Novembro de 2009, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artº 65º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, ao abrigo do disposto 
no nº 2 do artigo 65º do diploma supra, a subdelegar na Vereadora Marisa Rodrigues dos 
Santos, a competência para determinar a instrução dos processos execução fiscal, assim como 
a realização de actos a estes respeitantes, relativamente à cobrança coerciva de dívidas 
exigíveis provenientes de receitas constituídas a favor do município, de acordo com o n.º 7. 
Al. d) do art. 64º do diploma legal supra mencionado. -------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 3 – AMAGRA – Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010; ------------------  
Presente ofício com o registo de entrada 299, datado 07 de Janeiro de 2010, da AMAGRA – 
Associação de Municipios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, enviando ara 
conhecimento e devidos efeitos as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010, 
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aprovadas pelo Conselho Directivo e pela Assembleia Intermunicipal em 22 de Dezembro de 
2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 4 – AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – 
Nota de Imprensa; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio com o registo de entrada 477 datado de 11 de Janeiro de 2010, da Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, enviando para conhecimento nota de 
imprensa a propósito do orçamento de estado 2010 e a fiscalidade, nomeadamente a taxa de 
IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 5 – ADPA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas – quota 
anual do ano 2009; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente factura com o registo de entrada 7490, datado de 22 de Abril de 2009, da Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, com informação do valor de 450.00 €, 
referente à quota para o ano 2009.  ------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o pagamento da quota. ------------------------------  
Ponto 6 – Presidente da Câmara – informação sobre nomeação de representantes da 
Câmara Municipal de Sines; -----------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Presidente da Câmara Municipal sobre nomeação dos representantes 
da Câmara Municipal de Sines nas Associações e Entidades abaixo mencionadas: ---------------  

- Assembleia Intermunicipal da Associação de Municipios do Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral (AMBAAL) – Vereador António Nogueira. ------------------------------------------------- 
- Associação de Municipios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA) – 
Assembleia Intermunicipal – Presidente + Vereador António Nogueira. --------------------- 
- AMBILITAL, Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM – Vereador António Nogueira.  
- Turismo do Alentejo Litoral – Assembleia Geral – Vereadora Carmem Francisco. -------- 
- Turismo do Alentejo – Vereadora Carmem Francisco. ------------------------------------------- 
- Escola Tecnológica do Litoral Alentejano (ETLA) – Administração - Presidente e 
Assembleia Geral – Vereadora Marisa Santos. ----------------------------------------------------- 
- Associação de Desenvolvimento Local do Litoral Alentejano – Vereadora Carmem 
Francisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- AICEP – Global Parques – Assembleia Geral – Presidente + Vereadora Marisa Santos. - 
- CEMETRA – Vereador António Nogueira. --------------------------------------------------------- 

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento.  ----------------------------  
Ponto 7 – Gabinete Jurídico – Lote 105- B da ZIl II, em Sines; ----------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 02/2010 

 
 Reunião (2010-01-21) 
  Pág. 4 de 9 

 

Presente parecer jurídico, sobre a situação do lote 105- B, na Zil II, que se transcreve para os 
devidos efeitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
“ O lote em apreço foi adquirido em 13 de Março de 2002, pelo Sr. Luis da Purificação Merino, após a competente 
autorização conferida pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

As benfeitorias mantidas no lote foram, naquela data, objecto de avaliação pelos Serviços que fixaram o seu valor em 44 
700,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entre a data de aquisição e apresente data não foram as benfeitorias concluídas não tendo sido praticados quaisquer actos 
que permitam concluir pela vontade de novo titular poder vir a desenvolver qualquer actividade naquele prédio. --------------  

Na verdade o direito de superfície não chegou a ser formalmente constituído, não tendo sido pagas quaisquer quantias a 
título de cânones superficiários ou qualquer outro título. ----------------------------------------------------------------------------------  

Nesta data, perante a procura de lotes para o desenvolvimento de actividades comerciais/industriais – objecto que integra a 
verdadeira natureza e fim daqueles prédios da Zil II – e considerando que o lote permanece há mais de 8 anos sem qualquer 
actividade, pretende a Câmara Municipal constituir direito de superfície a favor de novo empresário, sendo que o candidato 
ao lote preenche todos os requisitos para o efeito (conforme avaliação produzida pelo GAE), coloca-se a questão de saber 
em termos poderá tal procedimento ser adoptado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Considerando que o actual detentor das benfeitorias não afectou as mesmas ao fim fixado na atribuição – exercício da sua 
actividade empresarial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Considerando que aquela omissão, ao invés do invocado pelo titular, não foi motivada pela realização das obras de 
urbanização dos arruamentos que servem o lote, conforme resulta do parecer técnico emitido pela Sra. Engª Rosa 
Rodrigues; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Considerando, finalmente, que em 13 de Março de 2002, as obras referidas no número anterior, se encontravam em curso, 
incluindo os trabalhos de remodelação dos terrenos; --------------------------------------------------------------------------------------  

Conclui-se pelo incumprimento por parte do titular das benfeitorias, podendo a Câmara Municipal executar a deliberação 
tomada em reunião de Câmara de 20 de Julho de 2006, tornada pública pelo Edital n.º 76/2006, sem prejuízo do pagamento 
da competente indemnização, correspondente ao valor actual das benfeitorias.” -----------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, concorda com o referido parecer desde que sejam respeitados 
os direitos do anterior superficiário. ----------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines aprova por unanimidade a atribuição do 
lote conforme proposto. -----------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Serviço de Empreitadas – Alteração ao Loteamento Municipal da Quinta dos 
Passarinhos em Sines; -------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de alteração ao Loteamento Municipal da Quinta dos Passarinhos, que 
permite que todos os lotes com um piso aumentem a sua volumetria para dois pisos com 
excepção dos 14 lotes com uso exclusivo de estacionamento. ----------------------------------------  

Da aplicação dos índices aos lotes resulta que a Operação de Loteamento passa a ter um valor 
de índice de utilização bruto de 0,77 em respeito pelo valor máximo de 0,80 previsto para 
espaços de alta densidade no Plano de Urbanização da Cidade de Sines. ---------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de alteração à operação de 
loteamento, devendo ser seguidas os trâmites inseridos no parecer da técnica, 
designadamente e no imediato a realização da discussão pública.-------------------------------  
Ponto 9 – Divisão de Gestão Urbanística – Avaliação da antiga Escola do Bolbugão; ------   
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Presente informação dos serviços com o valor da avaliação da área a destacar de 5,986 m2 do 
logradouro do prédio Escola Primária do Bolbugão, o valor da referida parcela é de 4.57 
€/m2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O destaque desta parcela é necessário à concretização do projecto da AICEP, na sequência das 
obras de urbanização daquela zona industrial e da necessidade de deslocação de poste de 
electricidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a desafectação. ----------------------------------------  
Ponto 10 – Aicep Global Parques – Empreitada de "Reabilitação da Estrada da 
Palmeira" e libertação de garantia bancária; ------------------------------------------------------- 
Presente oficio da AICEP informando que, na sequência da finalização da empreitada 
mencionada em epígrafe solicita a libertação da garantia bancária n.º 36230488080228 
emitida a 09 de Novembro de 2005, no valor de 733.346,05 €. --------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria a redução em 90% do valor da garantia bancária 
por se encontrem regularmente e bem executadas as infraestruturas. Não se consideram 
recebidas as infraestruturas , devendo ser encetadas negociações com a AICEP para a 
garantir a manutenção destas infraestruturas pela entidade gestora da zona industrial e 
logística, que visa  servir. O Vereador Francisco Pacheco vota contra, por entender que 
não se deveria diminuir a garantia bancária até à recepção provisória das obras. ----------  
Ponto 11 – Predial Lobo – pedido de licenciamento da Operação de Loteamento “Monte 
do Arneiro” em Porto Covo; -----------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de deliberação da Vereadora Carmem Francisco, que se transcreve para os 
devidos efeitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
“Em presença do parecer técnico, a Câmara Municipal delibera considerando as desconformidades abaixo identificadas, 
dar conhecimento aos Promotores para, ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código de Procedimento administrativo 
(CPA), dizerem o que lhes oferece, no prazo máximo de 10 dias úteis, podendo inclusive reformular a proposta de forma a 
conformá-la com o Plano de Urbanização do Porto Côvo (PUPC) e demais legislação aplicável. -------------------------- 

1. Desconformidade com o desenho urbano definido na planta de zonamento do Plano de Urbanização do Porto 
Côvo, nomeadamente no que respeita: ------------------------------------------------------------------------------- 

a. Desconformidade entre a área total abrangida pelas SUB – UOP – 13.1; 14.1; 14.2 e 14.3 (9,7092ha) e a 
área proposta em Operação de Loteamento (9,3164ha); --------------------------------------------------- 

b. Rede viária principal – Na proposta é apresentada uma via com uma faixa de rodagem de 5,0m, com dois 
sentidos e um passeio de 2,25m, com inclusão de um espaço permeável para caldeiras para árvores. Em 
conformidade com o definido no PUPC, a rede viária deverá observar o seguinte perfil transversal: 
(Rede viária principal) “o seu perfil transversal deverá incluir 2,25m de passeios para cada lado e 6,5m 
de faixa de rodagem, com dois sentidos e ainda uma faixa de 2,5m para uma via ciclista” (art.º 70º do 
regulamento do PUPC). Relativamente à via ciclista, a Câmara Municipal delibera pela não inclusão da 
mesma no perfil transversal do arruamento, tendo em conta que, depois de uma tendência generalizada 
em construir ciclovias (vias dedicadas a bicicletas) em meio urbano constatou-se que criavam problemas, 
designadamente problemas de segurança pelo usufruto da ciclovia entre peões e bicicletas. Um novo 
conceito que começou a emergir resulta da partilha da faixa de rodagem (em meio urbano) entre 
automóveis e bicicletas. Esta solução garante uma maior redução da velocidade dos automóveis, uma 
menor necessidade de espaço, menores custos de infra-estruturação e maior segurança para os peões. 
No caso específico do Porto Covo, onde o uso de bicicletas pode ser bastante estimulado e face às suas 
características turísticas, a adopção de espaço partilhado entre automóveis e bicicletas é o mais 
adequado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para cumprimentos do perfil tipo de 6, 5 metros de faixa de rodagem, passeio de 2, 25 metros, aos quais 
acresce 1 metros para caldeiras para árvores, nos termos da Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março 
(tendo essas mesmas caldeiras as dimensões de 1mx1m e sendo cobertas por dispositivo de protecção que 
permita a infiltração das aguas e do transito pedonal), deve ser considerado que, a partir do eixo da via 
existente são previstos 3,25 metros de faixa de rodagem e passeio de 3,25 metros (para incluir as 
caldeiras das árvores). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Rede viária secundária – Rua “L” – Na proposta é apresentada uma via com uma faixa de rodagem com 
variações no seu perfil (apresenta variações entre os 4,60m e 5,50m). Em conformidade com o definido 
no PUPC, a rede viária deverá observar o seguinte perfil transversal: (rede viária secundária) “terão 
um perfil transversal mínimo de 5,5m de faixa de rodagem com inclusão de passeios de 2,25m de cada 
lado”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Relativamente à área destinada a Multi-usos, tendo em conta a definição de espaços multiusos do PUPC: 
“são espaços destinados a actividades económicas, de armazenagem, pequena indústria, serviços, 
comércio, restauração e equipamentos” (artigo 7º, n.º 19), deverá ser prevista a admissibilidade de 
todos estes usos, considerando a não existência em Porto Covo de outros espaços multi-usos onde estas 
actividades possam ser instaladas, tendo igualmente em consideração o artigo 68º do regulamento. ------ 

2. Verificaram-se ainda as seguintes questões, que deverão ser alvo de reformulação/correcção: ------------------------- 
a. Ao longo da via principal, verifica-se o acesso aos lotes pela mesma. Atendendo que a totalidade dos 

lotes possui acesso pelas ruas secundárias, propõe-se que tais acessos se façam pelas ruas secundárias, 
com vista à preservação dos passeios, evitando também possíveis congestionamentos rodoviários, 
determinados pelo acesso ao interior dos lotes. --------------------------------------------------------------------- 

b. Nos quadros apresentados na planta de síntese, é proposto para os Lotes destinados a habitação, uma 
área em cave de apenas 50,00m2, sendo nos lotes destinados a comércio/serviços, essa área variável 
mas não ultrapassando no entanto os 120,00m2. Tendo em conta outros exemplos, julga-se adequado 
que essa área seja definida em função da área de implantação proposta (tal alteração poderá evitar 
posteriormente sucessivos pedidos de alteração à Operação de Loteamento). --------------------------------- 

c. Foi identificado na planta de síntese e na memória descritiva, relativamente à SUOP 14.2, valores 
discrepantes relativamente à implantação e à construção (bem como aos respectivos índices), quando na 
verdade deverão ser ambos coincidentes. A planta de síntese não faz qualquer referência ao valor da 
Cércea para cada um dos lotes. Aquando as devidas rectificações, deverá ser incluída uma coluna com a 
“Cércea”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Quanto à área destinada a “Bombeiros”, deverá a mesma ser referida como “Espaço de equipamentos e 
serviços”, na acepção do artigo 52º do Regulamento do PUPC, considerando que a CMS deverá promover pela 
correcção material à planta de zonamento do PU, ao abrigo do disposto no artigo 97.º -A do DL 380/99, de 22 de 
Setembro, na redacção conferida pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro, eliminando a legenda referente a 
“Bombeiros” da referida Planta, conformando-a, desta forma, com o conteúdo do artigo 52.º do Regulamento do 
Plano, sem prejuízo da sua afectação a qualquer outro dos fins previstos na norma escrita, à semelhança do 
procedimento para o “terminal rodoviário”. A eventual aprovação do loteamento ficará condicionamento ao fim 
do procedimento de correcção material. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco, 
por entender que a Câmara Municipal de Sines deveria aprovar o projecto, 
condicionado às correcções necessárias. ---------------------------------------------------------------  
Ponto 12  -   DPOTA – Proposta de alteração dos termos de referência  do Plano de 
Pormenor da Zona Poente em Sines; ------------------------------------------------------------------  
Proposta de alteração dos termos de referência do Plano de Pormenor da Zona Poente em 
Sines, que tem como principal objectivo criar condições para a instalação de um novo Parque 
de Campismo moderno, que funcione todo o ano e que tenha um impacto positivo na 
economia da cidade, particularmente no pequeno comércio, qualificar a zona envolvente do 
actual parque de campismo, nomeadamente o parque de merendas e valorizar os espaços 
verdes daquela área da cidade. -----------------------------------------------------------------------------  

Este Plano abrange uma área de intervenção com cerca de 13 ha, delimitada a Nascente pela 
Rua do Parque, a Poente pela Rua da Floresta, no norte pela Estrada da Floresta e a Sul pela 
Rua Amílcar Cabral e Rua do Porto Industrial. ---------------------------------------------------------  
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Deliberação: Aprovado por maioria, a presente proposta com o voto contra do Vereador 
Francisco Pacheco porque contraria o PU – Plano de Urbanização de Sines no que 
respeita ao Parque de Campismo. ----------------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – DPOTA – Plano de Pormenor da Antiga Fábrica da Cortiça “Socor”; ---------  
Presente proposta da DPOTA para elaboração do Plano de Pormenor da Antiga Fábrica da 
Cortiça “Socor”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Plano abrange uma área de intervenção de 1,9422 hectares, limitada a nascente pela Rua da 
Alegria, a sul pela Rua Marquês de Pombal, a poente pela Avenida General Humberto 
Delgado e a Norte do Mercado Municipal de Sines e parte da Travessa Mariana Godinho. -----  

A implementação deste Plano decorre da necessidade de actuar ao nível de uma zona 
profundamente obsoleta, com espaços edificados degradados, que necessitam de uma 
profunda avaliação e alteração face às actuais circunstâncias económicas, sociais e 
urbanísticas. Para a área de intervenção serão ponderados a admissão de usos habitacionais, 
de comércio, de serviços e de turismo. -------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta. ---------------------------------  
Ponto 14 – Divisão de Gestão Urbanística – parecer sobre projecto de loteamento sito na 
Rua Ramos da Costa e Travessa de São Sebastião; -------------------------------------------------  
Presente parecer da Divisão de Gestão Urbanística sobre projecto de Loteamento sito na Rua 
Ramos da Costa e Travessa de São Sebastião que se transcreve para os devidos efeitos: --------  
“O presente projecto surge na sequência de algumas negociações entre a Câmara Municipal de Sines e o promotor, no 
sentido de, em conjunto, promoverem consolidação da falésia que, na sequência de infiltrações decorrentes de anomalias em 
infraestruturas públicas (factor que concorreu com a erosão natural do terreno, em como com a limpeza do terreno) acabou 
por sofrer uma derrocada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na proposta em apreço é apresentada uma solução construtiva que, embora dentro dos limites impostos pelo Plano de 
Urbanização da Cidade de Sines, se traduz numa considerável sobrecarga da falésia, sendo certo que o único beneficiário 
será o promotor, solução que afasta a necessidade/possibilidade dos custos correspondentes poderem ser imputados a 
compensações pela não cedência de parcelas de terreno para o domínio público municipal para localização de espaços 
verdes de utilização colectiva e equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Na verdade, sem que se verifique a consolidação, tecnicamente adequada à sobrecarga a suportar com a edificação 
pretendida, o desenvolvimento do projecto tornar-se-á inviável. -------------------------------------------------------------------------  

De notar que a proposta em apreço, apresentada em simultâneo com proposta de projecto de arquitectura, traduz um 
aproveitamento excessivo do terreno, tendo em conta que serão esgotados todos os indicadores com excepção dos  
indicadores referentes às cedências obrigatórias, cuja omissão já se fez referência. --------------------------------------------------  

Pelo exposto considera-se que a eventual admissão de compensações não poderá ter por objecto a consolidação da falésia, 
por não se tratar de um benefício para o interesse público (subjacente às operações urbanísticas), sendo certo que este não 
será o único obstáculo à edificação nos termos propostos, conforme anteriormente referido. ---------------------------------------  

Nestes termos matem-se parecer desfavorável à proposta.” -------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Indeferido por maioria o projecto de loteamento, com base técnico de 
30.01.2009, e tendo em conta a inadmissibilidade de compensações ao município por via 
de um protocolo para a consolidação da falésia, nos termos do presente parecer, que se 
deve transcrever. O Vereador Francisco Pacheco vota a favor da aprovação da 
proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 15 – Serviço de Aprovisionamento – Procedimento para financiamento em 
sistema de leasing para aquisição de imóvel dos antigos CTT; -----------------------------------  
Presente informação do Serviço de Aprovisionamento, referente à escolha de procedimento de 
Ajuste Directo, escolha das entidades a convidar e aprovação das peças de procedimento, para 
o financiamento em sistema de leasing, para aquisição do imóvel dos antigos CTT, sendo o 
preço estimado para o referido procedimento de ajuste directo de 221.000,00 € + IVA, uma 
vez que foi adiantado em contrato de promessa 15% do valor total da aquisição do imóvel, 
260.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco questiona se esta matéria deverá ir à Assembleia Municipal? --  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 
29.12.2009 “ Aprovado o procedimento. Ao Aprovisionamento para proceder de acordo 
com proposta. À próxima reunião de Câmara para ratificação. ---------------------------------  
Ponto 16 – Vereadora Marisa Rodrigues – Abertura de procedimentos concursais para 
Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Director Departamento Administração e 
Finanças; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de deliberação da Vereadora Marisa Rodrigues que se transcreve para os 
devidos efeitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
“ Considerando que a inexistência de chefias intermédias em algumas áreas fundamentais de competência da autarquia 
constitui um obstáculo à melhoria da performance da Câmara Municipal, problemas já identificado no âmbito de diversos 
processos, designadamente na aplicação do SIADAP autárquico em que tal problema é evidente, bem como trabalho que 
está a ser desenvolvido em colaboração com o ISCTE/INDEG com vista ao desenvolvimento e aplicação de um novo modelo 
de gestão para a autarquia, com aplicação de ferramentas de  aferição e monitorização da sua performance tais como a 
contabilidade de gestão e o BSC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que no âmbito da gestão municipal e em ordem a prosseguir os fins determinados nas Grandes Opções do 
Plano, recentemente aprovadas, foram identificadas como áreas fundamentais na gestão municipal os Recursos Humanos e 
Gestão Financeira, venho pelo presente propor à Câmara Municipal a abertura dos competentes procedimentos concursais, 
com vista ao preenchimento dos lugares de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, vago por cessação pelo decurso do 
tempo de anterior comissão de serviço, e de Director do Departamento de Administração e Finanças. ---------------------------  

Relativamente ao cargo dirigente na área dos recursos humanos, foi solicitado autorização à Universidade de Évora com 
vista à nomeação de técnica do quadro dessa entidade, por reunir os requisitos necessários e se mostrar disponível e 
interessada em ocupar o referido lugar, para preenchimento do lugar em regime de substituição, a qual cessa passados 60 
dias sobre  a data da vacatura do lugar, salvo se estiver em curso procedimento concursal tendente à  nomeação de novo 
titular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, proponho a abertura de concurso para nomeação de novo titular para o cargo de Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, a recrutar nos termos e com os pressupostos constantes do artigo 20º da lei n.º 2/04, de 15 de Janeiro. --  

Relativamente ao cargo dirigente proposto para a área de administração e finanças, proponho abertura de procedimento 
concursal para recrutamento de Director do Departamento respectivo por considerar que, sendo esta uma das áreas mais 
sensíveis da gestão da autarquia, sendo necessária e urgente a introdução de medidas aptas à diminuição da despesa e 
qualificação da receita, medidas essas que terão que se aplicar de forma transversal a toda a organização, é de todo 
desejável que o dirigente responsável pela matéria tenha uma visão tão global quanto possível da organização, conhecendo 
e identificando com rigor as suas fragilidades mas também as suas oportunidades de melhoria. -----------------------------------  

Assim, com os fundamentos supra-expostos e nos termos do já citado diploma, proponho a abertura de procedimento 
concursal para recrutamento de Director do Departamento de Administração e Finanças. -----------------------------------------  
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Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de lançamento dos procedimentos 
concursais para preenchimento dos lugares de Chefe de Divisão de Recursos Humanos e 
de Director de Departamento de Administração e Finanças. -------------------------------------   
Ponto 17 – Presidente da Câmara – Despacho sobre contratação de serviços – Dra. 
Amélia Cruz; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente despacho do Presidente da Câmara Municipal, sobre a necessidade de contratação de 
serviços, em regime de avença com a Dra. Amélia Correia Carvalho de Lima Cruz, atendendo 
a que a CMS necessita de um advogado para o exercício do patrocínio forense, o qual tem 
necessariamente de reunir um perfil adequado para o exercício de tais funções, para além da 
consultadoria jurídica, devendo para tal a referida escolha recair na pessoa da Dra. Amélia 
Cruz por se tratar de pessoa de estreita confiança, em face ainda do sigilo profissional. ---------  

Considerando, ainda que através dos serviços prestados, se tem revelado uma profissional 
bastante qualificada, permitido que a Câmara Municipal de Sines deposite na sua prestação a 
maior confiança. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco. 
O Vereador Francisco Pacheco vota contra, face ao nível de endividamento da Câmara 
Municipal de Sines. ----------------------------------------------------------------------------------------  
II - 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, 

_________________________________ 


