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Aos DEZOITO de FEVEREIRO  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 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

Faltas Justificadas: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Vereador António José Nogueira de Almeida. -------------------------------------------------------  
Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Serviço de Desporto – Rectificação do valor aprovado no contrato programa 
PAAD dos Independentes Futsal Associação; --------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Sector de Acção Social – reclamação sobre o consumo excessivo de água 
efectuado pelo Sr. António da Costa Beja; -----------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Fiscalização Municipal – pedido de anulação de dívida – Celestino da Costa 
Paulo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Serviço de Gestão Financeira – Relatório Final – Contratação de Serviço para 
Auditoria Externa às Contas de 2010; -----------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – José Armando Ferreira – Avaliação do terreno situado  no lote 11 do 
Loteamento da Courela da Cruz em Sines; -----------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Alberto Vicente – Avaliação do terreno sito na Rua da Vidigueira n.º 29 em 
Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Divisão de Obras Municipais – Alteração ao Regulamento da Operação de 
Loteamento Municipal da Quinta de João Mendes; ------------------------------------------------  
Ponto 8 – DPOTA – Participação preventiva do PP da Casa Pidwell; -------------------------  
Ponto 9 – Gabinete Jurídico – parecer sistema de leasing – Edifício dos CTT; --------------  
Ponto 10 – António Conceição Nunes – parecer pedido de licenciamento da Operação de 
Loteamento a localizar na Courela da Cruz – Zona de Expansão Sul em Sines; ------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 05/2010 

 
 Reunião (2010-02-18) 
  Pág. 2 de 9 

 

Ponto 11 – Divisão de Gestão Urbanística – Plano e Pormenor da Zona de Expansão 
SUL /nascente – Hotel no Topo do Jardim Público; ------------------------------------------------   
Ponto 12 – Vereadora Marisa – Minuta de protocolo com a Associação Pró - Artes de 
Sines e a Câmara Municipal de Sines; -----------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Serviço de Desporto – Alteração do processo de pagamento ao Clube Galp 
Energia e do Juventude Atlético Clube; ---------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:15 horas. -------------------------- 

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
Sendo uma reunião de Câmara pública, e encontrando-se munícipes presentes o Presidente da 
Câmara, deu a palavra aos mesmos: ----------------------------------------------------------------------  

O Sr. Filipe morador na Quinta dos Passarinhos, lote 330 veio expor  situação anteriormente 
já falada, que é a limpeza das ruas na zona das garagens da Quinta dos Passarinhos, referindo 
que não há condições nenhumas,   devido ao estado em que se encontra aquela zona, visto ser 
uma estrada de terra batida, e com as chuvas que se têm sentido este inverno, volta e meia tem 
inundações na sua garagem. Vem pedir uma resolução para este assunto. --------------------------  

O Presidente da Câmara em resposta ao exposto pelo munícipe afirmou que tem 
conhecimento do assunto e que já se deslocou aquela zona para averiguar a situação e que está 
decidido e previsto a curto prazo a resolução do problema, pelo empreiteiro AC Nunes para 
fazer aquela obra, através de um protocolo com a Câmara Municipal de Sines, no âmbito das 
obras de Loteamento da envolvente das piscinas. ------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara antes do inicio da ordem de trabalhos deu a conhecer a tomada de 
posição da Câmara Municipal de Sines, relativamente ao anúncio do Governo de anular o 
traçado previsto para a nova ferrovia de mercadorias entre Sines e Grândola Norte. -------------  

Manifestou a sua apreensão e incompreensão por esta decisão, considerando-a esta grave e 
incompreensível pelas suas consequências para o Pólo Portuário e Industrial de Sines e para a 
economia nacional. Salientando que a decisão do Secretário de Estado dos Transportes de 
anular este projecto sem a apresentação de uma solução alternativa imediata e credível, é 
preocupante, pelas suas consequências para as Empresas deste Complexo Industrial, para a 
economia e para o desenvolvimento da região e do país. ----------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, afirmou que a CDU concordou com esta decisão do Governo 
em abandonar este projecto, que na sua opinião é bastante positiva e que não lhe parece 
correcto que a Câmara Municipal de Sines tenha tomada esta posição, indo contra os 
municípios vizinhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Idalino José afirmou que o traçado actual não serve para quem pretende o 
desenvolvimento desta região, tem que haver uma alternativa a esta decisão do Governo, 
salientando ainda que a região necessita de uma ferrovia que faça uma ligação rápida e 
eficiente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Respeita a opinião dos autarcas dos concelhos vizinhos e suas preocupações, mas tem que se 
estudar uma solução que sirva o Porto de Sines e o desenvolvimento deste pólo. -----------------   
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II – Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Serviço de Desporto – Rectificação do valor aprovado no contrato programa 
PAAD dos Independentes Futsal Associação; --------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto com o registo de entrada n.º  849, datada de 
22.01.2010, informando que o valor aprovado no contrato programa (PAAD) dos 
Independentes Futsal Associação referente à Época  Desportiva 2008/2009, foi referente a 11 
meses x 1.440,00 € = 15.840,00 €  e que este não está correcto, solicitando para isso uma  
rectificação ao valor, que é de 12 meses x 1.440.00 € = 15.840,00 €.------------------------------- 
Deliberação: Aprovado por unanimidade a correcção dos valores em referência. ---------- 
Ponto 2 – Sector de Acção Social – reclamação sobre o consumo excessivo de água 
efectuado pelo Sr. António da Costa Beja; -----------------------------------------------------------  
Presente informação do Sector com o registo de entrada n.º 1683, datada de 27.01.2010, sobre 
reclamação sobre o consumo excessivo de água, efectuado pelo munícipe António da Costa 
(entrada n.º 23898, datada de 02.11.2009) e informando que após confirmação por parte dos serviços da 
Câmara Municipal de Sines existiu uma ruptura na canalização, propõe que deverá ser 
cobrada a média de valores, ou seja de 3,25 € mensal nos meses de Setembro, Outubro e 
Novembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta. ---------------------------------  
Ponto 3 – Fiscalização Municipal – pedido de anulação de dívida – Celestino da Costa 
Paulo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Fiscalização Municipal com o registo de entrada n.º 1597, datado de 
09.02.2010, após análise do pedido efectuado pelo Sr. Celestino Costa Paulo (entrada n.º 2423, 
datado de 04.02.2010), no qual solicita a anulação da dívida nos mercados mensais de Agosto a 
Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010 por motivos de doença, propondo que o feirante proceda 
à liquidação da dívida, sendo-lhe atribuída compensação (isenção de pagamento) nos meses 
seguintes, no mesmo número de meses. ------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines reconhece que não se trata de uma dívida e 
como tal não carece de ser paga. ------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Serviço de Gestão Financeira – Relatório Final – Contratação de Serviço para 
Auditoria Externa às Contas de 2010; -----------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço com o registo entrada n.º 2676 datado de 09.02.2010, 
remetendo para aprovação o relatório final para contratação de serviço para auditoria externa 
às contas de 2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ----------------------------------------  
Relatório Final ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em cumprimento do disposto no artigo 124.º do Decreto-Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro, procedeu o júri designado para 
este procedimento, à elaboração do Relatório Final das Propostas para contratação de Serviço de Auditoria Externa às 
Contas de 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O júri procedeu oportunamente à análise das propostas admitidas e, em função da aplicação dos critérios que haviam sido 
previamente fixados, elaborou um relatório fundamentado sobre o mérito das mesmas, donde resultou a exclusão da 
proposta apresentada pelo concorrente "Pinto & Palma SROC". Para efeitos de adjudicação foi considerada a proposta 
apresentada pelo concorrente "L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, SROC, Lda." Em cumprimento do despacho exarado na 
proposta que autorizou a abertura do procedimento e nos termos do artigo 123º do referido diploma legal, o júri procedeu à 
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audiência prévia escrita dos concorrentes. Para o efeito, todos os concorrentes foram notificados sobre o projecto de 
decisão final, tendo beneficiado do prazo estabelecido no nº 1 do artigo 123º do Código da Contratação Pública para se 
pronunciarem. Nenhum dos concorrentes compareceu para consultar o processo ou apresentou reclamação. ------------------- 
Em consequência, o júri deliberou propor que referida prestação de serviços seja adjudicada a"L. Graça, R. Carvalho M. 
Borges, SROC, l.da." pelo valor de € 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal. --------- 
Face ao que antecede, submete-se à apreciação superior o presente relatório. -------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovado por unanimidade a adjudicação de acordo com o relatório final 
promovido pelo Júri. ------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 5 – José Armando Ferreira – Avaliação do terreno situado no lote 11 do 
Loteamento da Courela da Cruz em Sines; -----------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística sobre avaliação do terreno em 
epígrafe, cedido em direito de superfície em 1995 pelo período de 70 anos. -----------------------  

Mais informa que o terreno tem uma área de 198,80 m2 e nele encontra-se construída uma 
moradia unifamiliar com um piso destinado a habitação e aproveitamento de sótão para 
arrumos, com uma área bruta de 90,78 m2 e que foi concluída em 1996 (licença de 
utilização), sendo a avaliação do direito de superfície de 18.560,00 € . -----------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor de venda do terreno. -----------------------  
Ponto 6 – Alberto Vicente – Avaliação do terreno sito na Rua da Vidigueira n.º 29 em 
Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística sobre avaliação do terreno em 
epígrafe, cedido em direito de superfície em 1994 pelo período de 70 anos. -----------------------  

Mais informa que o terreno tem uma área de 255,01 m2 e nele encontra-se construída uma 
moradia unifamiliar com um piso destinado a habitação e aproveitamento do espaço do sótão 
para arrumos, com uma área bruta de 90,80 m2 e que foi concluída em 1992, sendo a 
avaliação do direito de superfície do imóvel de 19.310,00 €. -----------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor de venda do terreno. -----------------------  
Ponto 7 – Divisão de Obras Municipais – Alteração ao Regulamento da Operação de 
Loteamento Municipal da Quinta de João Mendes; ------------------------------------------------  
Presente informação dos serviços com proposta de alteração ao regulamento dos artigos 11º e 
12º, alterações do presente regulamento do Loteamento Municipal da Quinta dos Passarinhos 
estas que consistem: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“Artigo 11º ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Permissão de construções nos logradouros, nomeadamente arrecadações, telheiros e 
pérgulas, desde que cumpridos os requisitos do RGEU, nomeadamente estéticos, de 
salubridade e de segurança das habitações directamente afectadas e às contíguas; ----------------  

2. Opção preferencial de materiais permeáveis ou semi-permeáveis, podendo no entanto 
permitir-se impermeabilização dos logradouros; -------------------------------------------------------  

Artigo 12º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Alteração da altura máxima dos muros a tardoz, dos lotes 11 a 15 de 1,60 m para 2,00 m. ---  
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O Vereador Francisco Pacheco vota contra a alteração ao Regulamento porque se trata de 
adaptar às construções clandestinas o regulamento, e sem nenhum processo de contra-
ordenação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco. -  
Ponto 8 – DPOTA – Participação preventiva do PP da Casa Pidwell; -------------------------  
Presente informação com o registo de entrada n.º 1424, datado de 04.02.2010, informando 
que nos termos do n.º 2 do artigo 77º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na 
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, decorreu entre 7 de 
Janeiro de 2010 e 27 de Janeiro de 2010 (15 dias) o período de formulação de sugestões e 
apresentação de informações que possam ser consideradas no processo de elaboração do 
plano. Mais informa que foram apresentadas três sugestões, todas a destinar o espaço a 
equipamentos de utilização colectiva e que se passam a enumerar: ----------------------------------  

1. A Casa Pidweel como extensão da Escola de Artes, com salas de aulas e com início do 
ballet no projecto das artes e no exterior um parque de estacionamento pago com um 
espaço verde; ------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Estação de camionagem com as facilidades necessárias para as pessoas (instalações 
sanitárias, zonas de alimentação, sala de espera); ------------------------------------------ 

3. A Casa Pidwell como "Centro de Documentação Vasco da Gama" aproveitando-se 
para fazer uma geminação entre Sines e Penzance. ---------------------------------------- 

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento: -----------------------------  
Ponto 9 – Gabinete Jurídico – parecer sistema de leasing – Edifício dos CTT; --------------  
Presente parecer jurídico, com o registo de entrada n.º 1559, datado de 08.02.2010, que se 
transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------------------------  
“Solicitado parecer sobre a necessidade de aprovação por parte da Assembleia Municipal do Leasing para aquisição do 
imóvel dos CTT, cumpre informar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Qual a Competência da Câmara no que se refere ao caso concreto (contratação de leasing); ------------------------------------- 
- Qual a competência da Câmara para adquirir imóveis. ---------------------------------------------------------------------------------- 
São duas situações diferentes, que cumpre efectivamente apurar, pois uma trata-se de alienar onerar ou adquirir imóveis; e 
outra a decisão de contratar tem acolhimento legal noutro normativo, razão pela qual tem valores diferentes. ------------------ 
A Lei nº 169/99 de 18 de Setembro - diploma que estabelece o Quadro de Competências e o Regime Jurídico de 
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias - não contém no seu texto legal, normas que versem 
directamente sobre a realização de despesas, por parte dos órgãos dos municípios, nem sobre a competência para a 
autorização de tais despesas, o art. 64° nO1 f) aborda a questão em apreço, mas fá-lo de uma forma pouco clara, e como é 
sabido trata-se de uma norma dúbia porquanto já não existe actualmente a referência de índice 100 (1) . ------------------------ 
Lei 169/99 com redacção conferido pela Lei 5-A/2002 Art. 64° n" 1,f) (Competências da Câmara) Adquirir e alienar ou 
onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o Índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função 
pública:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por outro lado, o artigo 64°, n07, cl. d) da Lei nº 169/99, é uma norma residual, que inclui nas competências da câmara 
municipal, o exercício das demais competências legalmente conferidas, com vista ao prosseguimento normal das atribuições 
do município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para se aferir ao caso concreto ter-se-á que ver a competência para autorizar despesas, no âmbito das autarquias locais, e 
em matéria de empreitadas de obras públicas, aquisição de serviços, está ainda regulada no DL nº 197/99 de 8 de Junho; 
matéria que não foi objecto de revogação aquando da entrada em vigor do Código de Contratação Publica (D.Lei 18/2008). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(DL 197/99) - Revogado, com excepção dos artigos 16.o a 22 o e 29 a partir de 29 de Julho de 2008, pelo Decreto-Lei n" 
18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo 18° ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Competência para autorizar despesas no âmbito das autarquias locais ----------------------------------------------------------------- 
1 - São competentes para autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços as seguintes entidades: --------------- 
a) Até 30000 contos, os presidentes de câmara e os conselhos de administração dos serviços municipalizados; ----------------- 
b) Sem limite, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, o conselho de administração das associações de autarquias 
locais e o órgão executivo de entidades equiparadas a autarquias locais. -------------------------------------------------------------- 
2 - As câmaras municipais e as juntas de freguesia podem autorizar a realização de obras ou reparações por administração 
directa até, respectivamente, 30000 contos e 10000 contos, podendo estes valores ser aumentados pelas respectivas 
assembleias deliberativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A competência para dar início ao procedimento de celebração de qualquer contrato, "decisão de contratar", a que se refere 
o artigo 36° do Código dos Contratos Públicos (CCP), Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, é concedida nos seguintes 
limites, desde que assegurada a existência de dotação disponível na respectiva rubrica orçamental e/ou das GOP's: ---------- 
- Câmara Municipal - sem limite; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente da Câmara - até € 149.639,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A competência para adquirir, alienar ou onerar bens imóveis encontra-se actualmente fixada em 341 280,00€, sem haver 
necessidade de recorrer à autorização da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 
Deve no entanto relativamente a este caso concreto ser aferido pelos serviços a questão do endividamento, porquanto; ------- 
1.A contracção pelos Municípios de empréstimos a médio e longo prazo para aplicação em investimentos pressupõe a 
demonstração de que os mesmos têm capacidade de endividamento para o efeito, como resulta do disposto no n.? 6 do artigo 
38.° da Lei n.? 2/2007, de 15 de Janeiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.? 14/2007, publicada no D.R. de 15 
de Fevereiro de 2007, e alterada pelas Leis nOs22-A/2007, de 29 de Junho, e 67-A/2007, de 31 de Dezembro. ---------------- 
2. A referida capacidade de endividamento é calculada com base nos critérios estabelecidos nos artigos 36.°, 37.°, n.º 1, e 
39.°, n.? 2, da mesma Lei, com referência à data da contracção dos empréstimos. ---------------------------------------------------- 
Em conclusão, refiro que a ser necessário nesta fase a consulta à aprovação da Assembleia Municipal para este 
procedimento, já seria extemporâneo, pois conduziria á nulidade de todo o procedimento, pois a autorização para o 
procedimento tem que ser aferido no inicio, e não no fim. --------------------------------------------------------------------------------- 
Salvo melhor entendimento deixo à consideração superior a presente interpretação legal solicitada; ----------------------------- 
(1) As alterações decorrentes da entrada em vigor da lei nO 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (lVCR), e da lei n° 59/2008, de 
11 de Setembro, que aprovou o Contrato de Trabalho em Funções Públicas e a sua regulamentação. A este respeito, importa 
especialmente, considerar a Portaria nº 1553-C/2008, de 31 de Dezembro, que procedeu à actualização em 2,9':10dos 
índices 100 de todas as escalas salariais e aprovou a tabela remuneratória única dos trabalhadores em funções públicas 
(sucedendo à Portaria nº 30-A/2008, de 10 de Janeiro, a qual tinha fixado o valor do índice 100 da escala salarial das 
carreiras de regime geral e especial, para 2008, em € 333,61). Assim, o valor está fixado em 341 280,OO€ (1000 x 
341,28,OO€). “------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 10 – António Conceição Nunes – parecer pedido de licenciamento da Operação de 
Loteamento a localizar na Courela da Cruz – Zona de Expansão Sul em Sines; ------------  
Presente parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística sobre o pedido de licenciamento da 
Operação de Loteamento mencionada em epígrafe, que se transcreve para os devidos efeitos: -  
“Instrução ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O pedido enquadra-se num pedido de licenciamento de uma Operação de Loteamento, conforme resulta da alínea 
a) do Nº 2 do art. 4° do DL 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pela Lei nº 60/07, de 4 de 
Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No que se refere à Instrução do pedido, tendo presente a Portaria n° 232/2008 de 11 de Março, designadamente o 
disposto no seu art. 7°, o mesmo encontra-se devidamente instruído. -------------------------------------------------------- 

Enquadramento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  A área objecto da Operação, encontra-se abrangida pelo Plano de Pormenor da Zona de expansão Sul. --------------------- 

A proposta apresentada, constituição de três lotes, incide no Plano sobre os edifícios B07.1 a B0.10 (lote B07), 
Co2.1 e C02.2 (lote C02), C03.1 e C03.2 (lote C03). -----------------------------------------------------------------------
Conforme o quadro resumo do Plano de Pormenor da Zona de Expansão Sul: -------------------------------------------- 
• Área dos Lotes: 4 836,50m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• N.º de edifícios: 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Área total de implantação: 3549,50m2 ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Área total de construção: 16182,50 m2 ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Área total destinada a habitação: 14 881,00m2 --------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 05/2010 

 
 Reunião (2010-02-18) 
  Pág. 7 de 9 

 

• Área total destinada a comércio: 1 301,50.00m2 -------------------------------------------------------------------------- 
• N.º de Fogos-120 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• N° de Espaços comerciais - não determina --------------------------------------------------------------------------------- 
• Nº de lugares de estacionamento necessários em cave para 112 fogos (14T1 + 94T2/T3 + 4T4) = 214 + 112  

lugares à superfície = 326 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• N.° de lugares de estacionamento em cave para 6 espaços comerciais com uma área total de 823,00m2 = 16 

+ 9 = 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Conforme o quadro resumo do loteamento proposto e a correspondente memória descritiva: ------------------------------------  

- Área a lotear – 14 674,30 m2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Área dos lotes – 4836,50 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nº de edifícios – 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Área total de implantação – 3298,00 m2 ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Área total de construção – 13554,00 m2 ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Área total destinada a comércio – 823,00 m2 ----------------------------------------------------------------------------------  
 - N.º de fogos  112 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- N.º de espaços comerciais – 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 - N.º de lugares de estacionamento – 255 (159 lugares no interior dos edifícios + 96 lugares no exterior). ----------  
- Área a ceder ao domínio público (arruamentos, estacionamentos e passeios) - 7515,13 m2--------------------------- 
- Área de cedência para espaços verdes - 289,43m2; -------------------------------------------------------------------------- 
 - Área a ceder para o domínio privado da CM Sines -------------------------------------------------------------------------- 
 - Área a ceder para a constituição de futuros lotes para construção - 2033,24m2 ---------------------------------------- 

Analise --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Verificada a conformidade da Operação de Loteamento proposta, com o Plano e Pormenor em que se encontra inserida, 
constatou-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Redução de 231 ,50m2 na área total de implantação; ------------------------------------------------------------------------ 
• Redução de 2628,50m2 na área total de construção; ------------------------------------------------------------------------- 
• Redução de 2150,00m2 na área total destinada a habitação; --------------------------------------------------------------- 
• Redução de 359,50m2 na área total destinada a comércio; ------------------------------------------------------------------ 
• Diminuição do n.º de edifícios - 5; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Diminuição do n.º de fogos - 8; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Deficif de 71 lugares de estacionamento em cave; ---------------------------------------------------------------------------- 
• Deficif de 25 lugares de estacionamento á superfície;------------------------------------------------------------------------- 

Do que se conclui que se considera viável a proposta apresentada.---------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao deficif de lugares de estacionamento, tanto em cave como à superfície, num total de 96 lugares, 
considerando que o desenho urbano do Plano é cumprido na íntegra, que o próprio Plano apenas prevê para os Lotes em 
questão um piso abaixo da cota de soleira e que o Lote que absorve o maior n.º de fogos se destina a CDH (com uma 
necessidade prevista de lugares de estacionamento abaixo do definido no Plano de Pormenor) entende-se e caso 
superiormente se concorde, que tal situação poderá ser ultrapassada. ------------------------------------------------------------------ 
5. Assim, de forma a dar continuidade ao processo, deverá proceder-se à entrega.---------------------------------------------------- 

• Dos elementos necessários ao pedido de aprovação das obras de urbanização, nomeadamente: ---------------------- 
• Projectos da engenharia da especialidade que integram a obra, designadamente: -------------------------------------- 
• De electricidade, de telecomunicações (não foi entregue);------------------------------------------------------------------- 
• Projecto de Gás (não foi entregue) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Infra-estruturas viárias (parecer técnico emitido pelo DOSU em 08.01.2010 – Favorável Condicionado); 
• Redes de abastecimento de águas, esgotos e drenagem (parecer técnico emitido pelo DOSU em 29.12.2009 - 
Favorável condicionado);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Arranjos exteriores (parecer técnico emitido pelo DOSU em 06.01.2010 - São solicitados elementos necessários à 
analise); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos, incluindo prazos para o inicio e para o termo da 
execução dos trabalhos (não é apresentada qualquer calendarização para a execução dos trabalhos); --------------- 
• Contrato de urbanização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Face ao exposto, do ponto de vista técnico, entende-se que:---------------------------------------------------------------------------- 
• Deverá ser analisado superiormente a questão referida no ponto 4;-------------------------------------------------------- 
• Deverão ser entregues os Projectos e elementos necessários que se encontram em falta (referidos no ponto 5), 
relativos à aprovação das obras de urbanização.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANEXO 1- TMU --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que respeita ao cálculo das Taxas Municipais de Urbanização (TMU), cumpre informar:--------------------------------------- 
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Taxas Municipais de Urbanização (TMU)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lote B07 Destinado à criação de um CDH, a realização de infra-estruturas urbanísticas, encontra-se isento do pagamento 
de taxas, à excepção da área destinada a comércio.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Área total de construção destinada a comércio - 683,00m2-------------------------------------------------------------------------------- 
K-1,5 
TMUun - 29.355€ 
Total a pagar - 683,00m2 x 29.355€ = 20 049,46€ 
Total a Pagar no Lote B07 = 20049,46€ 
Lote C02 
Área total de construção em cave - 788,50m2 

K-0,5 
TMUun - 9.785€ 
Total a pagar - 788,50m2 x 9.785€ = 7 715,47€ 
Área total de construção destinada a habitação - 2 276,00m2 

K-1 
TMUun - 19.57€ 
Total a pagar- 2 276,00m2 x 19.57€ = 44 541,31€ 
Total a Pagar no Lote C02 = 7 715,47€ + 44 541,31€ = 52 256,78€ 
Lote C03 
Área total de construção em cave - 483,50m2 

K-0,5 
TMUun - 9.785€ 
Total a pagar - 788,50m2 x 9.785€ = 4 731,01€ 
Área total de construção destinada a habitação - 2 474,00m2 

K-1 
TMUun -19.57€ 
Total a pagar - 2 474,00m2 x 19.57€ = 48 416,18€ 
Área total de construção destinada a comércio - 618,50m2 

K-1,5 
TMUun - 29.355€ 
Total a pagar - 618,50m2 x 29.355€ = 18 156,067€ 
Total a Pagar no Lote C03 = 4 731 ,01€ + 48 416, 18€ + 18 156,067€ = 71 303,257€ 
Total a Pagar dos Lotes B07, C02 e C03 = 143 609,49€ (..) 

 
Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera admitir o défice dos lugares de 
estacionamento em cave, de uso privado, sendo a Câmara Municipal de Sines 
compensada deste facto, nos termos do Regulamento Municipal em vigor. Quanto aos 
lugares de estacionamento à superfície, de uso público, ainda que em contradição com os 
elementos, desenhados do PP, deve ser feito um esforço para o cumprimento do nº de 
lugares, prevendo-se 25 lugares que estão em falta. ------------------------------------------------  
Ponto 11 – Divisão de Gestão Urbanística – Plano e Pormenor da Zona de Expansão 
SUL /nascente – Hotel no Topo do Jardim Público; ------------------------------------------------   
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, com o registo de entrada n.º 1250, 
datada de 02.02.2010,  informando  que decorridos cerca de dois anos da entrada em vigor do 
Plano de Pormenor da Zona de Expansão Sul/Nascente (PPSUL), publicado em Diário da 
República em 11 de Janeiro de 2008, é chegado o momento de, por um lado avaliar  a 
execução do Plano e, por outro, ponderar a eventual necessidade de o submeter a pequenos 
ajustes e alterações (cópia da informação anexa para os devidos efeitos). --------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a oportunidade de promover pela adequação 
do PP de Expansão Sul. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 12 – Vereadora Marisa – Minuta de protocolo com a Associação Pró - Artes de 
Sines e a Câmara Municipal de Sines; -----------------------------------------------------------------  
Presente proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sines e a 
Associação Pró- Artes de Sines cujo objectivo visa estabelecer uma parceria entre o primeiro 
e o segundo outorgante no sentido do primeiro ceder temporariamente as instalações sitas no 
núcleo do Castelo e da Capela da Misericórdia de Sines. ---------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de protocolo. ----------------------------  
Ponto 13 – Serviço de Desporto – Alteração do processo de pagamento ao Clube Galp 
Energia e do Juventude Atlético Clube; ---------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto, com o registo de entrada n.º 09.02.2010, 
informando que devido às obras que estão a decorrer no Pavilhão dos Desportos, foi 
necessário encontrar soluções para que os clubes continuassem a treinar. Nesse sentido foram 
contactados os clubes; “Clube Galp Energia e o Juventude Atlético Clube”, no sentido de 
disponibilizarem as suas instalações. ---------------------------------------------------------------------  

Sugere ainda que seja atribuído um subsídio a estes clubes nos valores de 1560.00€ e 150,00 
€, respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

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

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 16:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


