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Aos QUATRO 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 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 – AMAGRA – Associação de Municipios Alentejanos para a Gestão Regional do 
Ambiente – Contribuições financeiras anuais;-------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega – Plano de 
Actividades para o ano 2010; ----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Contribuições 
Financeiras anuais; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – AMAGRA – Associação de Municipios Alentejanos para a Gestão Regional do 
Ambiente – Mapa de Pessoal de 2010; -----------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – mapa de pessoal de 
2010 e imputação das respectivas despesas; ----------------------------------------------------------  
Ponto 6 – ANMP – Associação Nacional de Municipios Portugueses – Apoio à 
Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor – Leste; ---------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Habitação – pedido de revisão da actualização anual da renda – 
Helena Isabel da Silva Leitão; ---------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Gabinete Jurídico – Minuta de Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e a ARSA – Administração Regional de Saúde do Alentejo; ------------  
Ponto 9 – Gabinete Jurídico – Minuta de Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e Associação “Pro Artes de Sines”; -------------------------------------------  
Ponto 10 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n. º1/2010 e alteração 
às GOP 2010-2013; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 11 – SIDI – Serviço de Informação e Divulgação de Imagem – Proposta de 
produção e gravação na Rádio Sines; ------------------------------------------------------------------  
Ponto 12 – Serviço Administrativo de Recursos Humanos – quota do ano 2010 – 
CEMETRA; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Serviço de Desporto – pagamento ao Clube GALP Energia e Juventude 
Atlético Clube pela utilização dos Pavilhões. ---------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Vereadora Carmem Francisco – Mapa de Pessoal – Licenciatura em Som e 
Imagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Serviço de Património – Inventário de Património; ----------------------------------  
Ponto 16 – Vereadora Carmem Francisco – Proposta de atribuição de apoio financeiro e 
logístico para a realização do SINESCAT 2010; ----------------------------------------------------  
Ponto 17 – AICEP Global Parques – Projecto de requalificação das vias de acesso à 
Metalsines e à Petrogal da rede viária integrada na Zona Industrial de Sines (ZILS); -----  
Ponto 18 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de alvarás de obras de 
edificação emitidos no mês de Janeiro de 2010; -----------------------------------------------------  
Ponto 19 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas no mês de Janeiro de 2010; ----------------------------------------  
Ponto 20 – Serviço de Gestão Financeira – Relatório final das propostas – financiamento 
em Sistema de Leasing para aquisição de Imóvel sito na Praça Tomás Ribeiro (antiga 
estação dos CTT); ------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Vereadora Marisa Rodrigues – Abertura de procedimentos concursais; -------  
Ponto 22 – Cova do Lago – Imobiliária e Turismo SA – Proposta de Loteamento da 
“Cova do Lago”; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 23 – DPOTA – Regeneração Urbana – Concurso Público de Concepção para a 
Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação da 
Falésia de Sines e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: 
Instalação de Ligação Vertical; -------------------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Vereadora Marisa Rodrigues – Proposta de Deliberação – atribuição de 
subsídio extraordinário à Associação Siga a Festa; -------------------------------------------------  
Ponto 25 – Vereadora Marisa Rodrigues – Proposta de Deliberação – proposta de 
deliberação sobre tolerância de ponto na 3ª Feira do Carnaval; --------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:20 horas. -------------------------- 

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

Antes da ordem de trabalhos o Presidente da Câmara, informou do início da obra da Rotunda 
na Zona da Cova do Lago, obra essa que vai ser efectuada pelos serviços da Câmara 
Municipal de Sines. Mencionou que a Câmara Municipal de Grândola emprestou uma 
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máquina, para fazer os trabalhos movimentação de terras, informando ainda que  se deve 
equacionar a evolução e conclusão da obra com a execução do troço de arruamento asfaltado  
com ciclovia entre a rotunda e a cova do lago, a cargo da empresa Filigalva. --------------------- 

O Vereador Idalino, mencionou que tem conhecimento que a Associação de Pescadores 
Reformados estão com algumas dificuldades, e se a Câmara tem o devido conhecimento. ----- 

O Vereador Mascarenhas, solicitou informação sobre o processo de concurso lançado em 
Agosto do ano passado para os professores de educação física, no âmbito das AEC´S.---------- 

O Presidente em resposta ao Vereador Mascarenhas informou que este concurso foi anulado, 
referindo que havia dificuldade em preencher os horários. Havia horários de 10 a 12 horas 
semanais e quem estabelece os horários não é a Câmara Municipal. ------------------------ 

Em relação à Associação de Pescadores Reformados o Presidente da Câmara, referiu que a 
Câmara Municipal tem conhecimento da situação que atravessa esta Associação formada há 
cerca de 2 / 3 anos, e que o Presidente já reuniu inclusive com a mesma. -------------------------- 

Referindo que a Câmara não pode defender processos de fuga ao fisco, visto que neste 
momento está a decorrer um processo de averiguações, estes pescadores foram denunciados 
por estarem a proceder à venda de pescado ilegal. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal o que poderá fazer é interceder para ajudar os Pescadores, esperando 
que os mesmos não sejam penalizados com este processo. ------------------------------------------- 

O Vereador Idalino, solicitou informação, sobre o andamento do processo de lançamento do 
concurso da Estrada de Porto Covo. --------------------------------------------------------------------- 

A qual o Presidente da Câmara, informou que o processo de negociações para adquirir as 
parcelas já terminou, e que a Câmara Municipal negociou com todos os proprietários que 
apareceram sendo a previsão para o lançamento do concurso de 1 mês. --------------------------- 

II – Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – AMAGRA – Associação de Municipios Alentejanos para a Gestão Regional do 
Ambiente – Contribuições financeiras anuais;-------------------------------------------------------  
Presente ofício da AMAGRA com o registo de entrada n.º 970, datado de 18.01.2009, 
informando que foram aprovadas as transferências correntes do Município no corrente ano, no 
valor de 6.000,00 €, divididos em duodécimos de 500.00 €.  -----------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento e aprova por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega – Plano de 
Actividades para o ano 2010; ----------------------------------------------------------------------------  
Presente ofício da Associação de Moradores do salão Comunitário da Sonega, com o registo 
de entrada n.º 1120, datado 19.01.2010, enviando para conhecimento o Plano de Actividades 
para o ano 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 3 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Contribuições 
Financeiras anuais; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente ofício da CIMAL, com o registo de entrada n.º 1202, datado de 20.01.2010, 
informando que foram fixados os montantes das contribuições financeiras dos Municipios 
associados, sendo o seu valor de 109.200,00€, por Município, a transferir em duodécimos de 
9.100,00 €, até ao final de cada mês. ---------------------------------------------------------------------   

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento e aprova por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – AMAGRA – Associação de Municipios Alentejanos para a Gestão Regional do 
Ambiente – Mapa de Pessoal de 2010; -----------------------------------------------------------------  
Presente ofício da AMAGRA, com o registo de entrada n.º 1370, datado de 22.01.2010, 
informando que foi aprovado o Mapa de Pessoal de 2010, bem como as despesas a imputar de 
forma igual pelos Municipios associados. Sendo o valor anual para cada município de 
8.341,13 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento e aprova por 
unanimidade. Enviar à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------  
Ponto 5 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – mapa de pessoal de 
2010 e imputação das respectivas despesas; ----------------------------------------------------------  
Presente ofício da CIMAL, com o registo de entrada n.º 1470, datado de 25.01.2010, 
informando que foi aprovado o Mapa de Pessoal de 2010, bem como as despesas a imputar de 
forma igual pelos Municipios associados. Sendo o valor anual para cada município de 
75.600,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento e aprova por 
unanimidade. Enviar à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------  
Ponto 6 – ANMP – Associação Nacional de Municipios Portugueses – Apoio à 
Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor – Leste; ---------------------------  
Presente ofício da ANMP, com o registo de entrada n.º 1475, datado de 25.01.2010, 
informando que a comparticipação do Município de Sines para o apoio à Institucionalização 
do Poder Local Democrático em Timor Leste é de 1.250,00 €. --------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da comparticipação. ------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Habitação – pedido de revisão da actualização anual da renda – 
Helena Isabel da Silva Leitão; ---------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Habitação com o registo de entrada n.º 348, datada de 
11.01.2010, sobre o pedido de revisão da actualização anual da renda apoiada, aprovada em 
reunião de Câmara de 04.09.2008, de Helena Isabel da Silva Leitão residente no Bairro 
Municipal da Floresta, Bloco 11 – 2º Dtº e propondo que seja revista a actualização anual da 
renda deste agregado familiar com base nos rendimentos auferidos à data da actualização de 
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renda, ou seja Outubro de 2008, de acordo com o previsto na Lei Geral (alínea C) do n.º 1, do 
artº 3º do DL 166/93, passando esta a ser no valor de 5,00 €. E que em tudo o resto se 
mantenha a proposta na reunião de Câmara de 04.09.2008.-------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Gabinete Jurídico – Minuta de Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e a ARSA – Administração Regional de Saúde do Alentejo; ------------  
Presente parecer jurídico, sobre a minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e a ARSA – Administração Regional de Saúde do Alentejo que se 
transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------------------------  
“Da análise das alterações efectuadas pela ARSA, à proposta elaborada pela Câmara Municipal, cumpre informar o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ambas as alterações se traduzem numa alteração dos prazos fixados para efeitos das prestações de ambas as entidades. -----  

Assim, no n.º 2 da Clausula Terceira, sob a epígrafe “deveres da ARSA, IP”, onde se lê: -------------------------------------------  

“Promover pelo inicio das obras do novo Centro de Saúde no prazo máximo de três anos, contados desde a data de 
celebração do presente acordo de cooperação;” -------------------------------------------------------------------------------------------  

Passa a ler-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Promover pelo início das obras do novo Centro de Saúde no prazo máximo de cinco anos, contados desde a data da 
adjudicação da obra objecto do presente acordo de cooperação”. ----------------------------------------------------------------------  

E, no n.º 1 da clausula quarta, sob a epígrafe “Titulo de Ocupação”, onde se lia: ----------------------------------------------------  

“O MUNICIPIO DE SINES obriga-se a, findo o prazo de dois anos, transmitir a propriedade do terreno para a ARSA, IP, a 
título gratuito e livre de ónus e encargos;” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Passou a ler-se:: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O MUNICIPIO DE SINES obriga-se a, no prazo de seis meses a contar da data da assinatura do presente Protocolo, 
transmitir a propriedade do terreno para a ARSA, IP, a título gratuito e livre de ónus e encargos;” -------------------------------  

Alerta-se para duas situações geradas pelas alterações introduzidas pela ARSA, susceptíveis de criar, no futuro, alguns 
constrangimentos à Câmara Municipal, designadamente o facto de a alteração introduzida ao n.º 2 da cláusula terceira não 
vir acompanhada de qualquer prazo para efeitos da adjudicação (data a partir da qual começa a contar o prazo para 
cumprimento da prestação da ARSA), solução que, em última instância, pode levar ao incumprimento definitivo sem que 
haja lugar a qualquer violação do protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, a redução do prazo (de dois anos para seis meses), para que a Câmara Municipal transmita a propriedade 
da parcela onde será implantado o futuro Centro de Saúde é, actualmente, impossível de concretizar considerando que o 
Plano de Pormenor não se encontra aprovado (documento que prevê a alteração da titularidade da parcela) e que a parcela 
referida é da propriedade de particulares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, e salvo melhor entendimento, considera-se que as alterações não deverão ser admitidas. -------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines, na sua reunião de 04.02.2010, analisado o 
protocolo proposto pela ARSA, considera que o mesmo não reúne condições para 
merecer aprovação pela Câmara Municipal de Sines, por não acautelar devidamente os 
interesses da população de Sines, designadamente no que respeita aos prazos de 
conclusão do Centro de Saúde de Sines, relativamente ao qual foi firmado um 
compromisso entre a Administração Central e a Câmara Municipal de Sines. --------------  
A CMS delibera ainda solicitar uma reunião à ARSA para abordagem desta matéria de 
grande relevância para o Concelho de Sines. --------------------------------------------------------  
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Ponto 9 – Gabinete Jurídico – Minuta de Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e Associação “Pro Artes de Sines”; -------------------------------------------  
Presente minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sines e Associação 
“Pro Artes de Sines, que visa estabelecer uma parceria entre o Município e a Associação, no 
âmbito específico do desenvolvimento do programa de generalização do ensino da disciplina 
de música actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico. A 
Associação Pro Artes  irá leccionar, através de professores devidamente  qualificados para o 
ensino da música, sessões semanais de música em horário lectivo aos alunos do 1º ciclo do 
Ensino Básico da rede pública do Concelho de Sines. -------------------------------------------------  

O Presente protocolo vigorará de acordo com o calendário escolar para o ano lectivo 
2009/2010 definido pelo Ministério da Educação.------------------------------------------------------  

De forma a desenvolver as obrigações assumidas pela Associação Pro Artes, a Câmara 
Municipal atribui a título de subsidio o valor global de 64.200,00 €. --------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente minuta de protocolo. -------------------  
Ponto 10 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n. º1/2010 e alteração 
às GOP 2010-2013; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, com o registo de entrada n.º 1270, 
datado de 20.01.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ----------------------------- 
“O Município de Sines apresentou uma candidatura ao Quadro de Referência Estratégico Nacional, Portugal 2007-2009 
(QREN) para financiamento da construção da Escola Básica e Jardim de Infância do PP Sul de Sines, a qual obteve decisão 
de aprovação da Autoridade de Gestão do INAlentejo, conforme deliberação da respectiva Comissão Directiva de 
24.06.2008. A construção deste equipamento implicou um investimento total de € 1.643.843,76, do qual € 1.116.574,90 
financiado ao abrigo da referida candidatura (componente FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) sendo a 
parte restante, no valor de € 527.268,86, a suportar directamente pelo Município. --------------------------------------------------- 
Nos termos do determinado pelo n.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 02/2007 de 15.01 - Lei das Finanças Locais, excepcionam-se 
dos limites de endividamento municipal os empréstimos e as amortizações destinados exclusivamente ao financiamento de 
projectos com participações de fundos comunitários, desde que o montante máximo do crédito não exceda 75% do montante 
da participação pública nacional necessária para a execução dos projectos co-financiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), carecendo tal excepção de despacho favorável do Ministro das Finanças. --------------- 
Em conformidade com a decisão de aprovação da Autoridade de Gestão do INAlentejo da candidatura para financiamento 
da construção da Escola Básica e Jardim de Infância do PP Sul, o valor da contrapartida nacional totaliza € 478.532,10 
portanto 75% deste valor é € 358.899,07. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, a Câmara Municipal contratou com o Banco BPI, S.A. um empréstimo de médio e longo prazo no montante de € 
358.899,07 o qual foi Visado pelo Tribunal de Contas a 07.01.2010. Atendendo às disposições previstas no Decreto -Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro - POCAL, e no que concerne às regras previsionais, as importâncias relativas às transferências 
de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efectiva atribuição ou 
aprovação pela entidade competente, portanto por recurso a alteração orçamental é introduzido o produto deste empréstimo 
na classificação económica 12.06.02 - Passivos Financeiros/ Empréstimos de Médio e Longo Prazo/ Sociedades financeiras, 
pois o aumento global da receita/despesa em resultado da inclusão em orçamento de empréstimos é uma das excepções 
previstas à revisão orçamental, cf. ponto 8.3.1.3 do POCAL. Por contrapartida e para manter o equilíbrio orçamental 
inalterado é efectuado um reforço do mesmo montante no projecto de investimento 2006/21 - Escola Básica/ Jardim de 
Infância - PP Sul - Projecto e Construção. Assim, este projecto passa a dispor de uma dotação global de € 1.883.899,07 e de 
um saldo disponível de € 643.639,80, sendo que a verba agora introduzida não pode ser utilizada como contrapartida de 
alterações/revisões orçamentais para outras dotações. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Após a realização dos movimentos contabilísticos de transição de exercício económico verificou-se que quatro operações 
não transitam por falta de dotação disponível, em concreto: ------------------------------------------------------------------------------ 
1. Na classificação económica 04.07.01 - Transferências correntes/Instituições sem fins lucrativos/Instituições sem fins 
lucrativos, o saldo disponível extra - GOP não é suficiente para registar as quotizações do CEMETRA no valor de € 
21.125,00. Para além do valor a transitar tem ainda que ser considerada dotação para as despesas de 2010, quer para as 
quotas do CEMETRA quer para apoios financeiros extraordinários; -------------------------------------------------------------------- 
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2. O Projecto de Investimento n.º 2006/35 - Urbanização do Farol - arranjos exteriores – no orçamento de 2010 este 
projecto apresenta um saldo disponível de € 2.492,86 e está por transitar um compromisso no valor de € 2.583,36, portanto 
há uma diferença entre o valor a transitar e o saldo disponível de 90,50. Esta situação verificou-se porque a 31.12.2009, 
portanto após o encerramento do Orçamento Municipal 2010, foram cabimentados neste projecto € 91,39 que não tinham 
sido considerados em termos de previsões. Sendo este um projecto de 2006, e não existindo outras indicações, o valor 
considerado foi o valor cabimentado na data da elaboração do orçamento, sem valor previsto para despesas em 2010; ------- 
3. No Projecto n.º 2006/83 - Sinalização rodoviária 2006/2009 - em 2010 existe um saldo de € 7.296,03 e está por 
regularizar € 10.732,46, portanto verifica-se uma diferença de € 3.436,43. No entanto, a 09.12.2009 foi efectuado um 
cabimento de € 3.527,06 que já não foi considerado nas previsões orçamentais e que agora impossibilita a transição de 
todas as operações afectas ao projecto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. No Projecto n.º 2006/7 - Aquisição de equipamento administrativo - 2006/2009 - em 2010 existe um saldo disponível de € 
1.953,86 e o valor a transitar importa em € 3.360,00, portanto falta € 1.406,14, no entanto a 31.12.2009 foram cabimentados 
€ 2.189,40, valor não considerado nas dotações previstas. Acresce informar que para este tipo de despesa foi criado um 
novo projecto para 2010/2013 pelo que no projecto n.º 2006/7 não foi considerada verba para além das operações que se 
encontravam por transitar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No orçamento corrente e para reforço da classificação económica 04.07.01 é utilizada como contrapartida a dotação 
alocada à Actividade Relevante n.º 2010/173 Acção 6 – Época Balnear /Vigilância das praias, pois efectivamente a 
vigilância das praias é efectuada pela Resgate - Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano a qual recebe 
uma comparticipação financeira da Câmara não havendo lugar a outra qualquer despesa. ----------------------------------------- 
Quanto ao orçamento de capital o total de reforços a efectuar importa em € 4.935,00, como contra partida é efectuada uma 
redução do mesmo montante no projecto 2010/3 Aquisição de Equipamento Administrativo 2010/2013. -------------------------- 
Face ao exposto, e conforme mapas em anexo, o valor global da alteração orçamental totaliza na receita € 358.899,07,00 e 
na despesa reforços de € 442.427,07 e diminuições de € 83.528,00, efectivamente a alteração não está desequilibrada, pois a 
receita tem a respectiva contrapartida na despesa.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Ratificado por unanimidade por unanimidade o despacho da Vereadora 
Marisa Rodrigues datado de 22.01.2010 “ Aprovada a alteração às GOP 2010-2013 e 
alteração orçamental, nos termos e com os fundamentos do presente parecer. À próxima 
reunião de câmara para ratificação.” ------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – SIDI – Serviço de Informação e Divulgação de Imagem – Proposta de 
produção e gravação na Rádio Sines; ------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço com o registo de entrada n.º 763, datada de 20.01.2010, sobre 
a necessidade de adquirir serviços de um profissional com capacidade e experiência no sector 
radiofónico que fique responsável pela produção e gravação dos conteúdos do Programa da 
Câmara Municipal de Sines na Rádio Sines. ------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, aprova este ponto com a condicionante de agendamento da 
discussão sobre a utilização pela CDU do boletim municipal “Jornal Sineense” e do programa 
da Rádio Sines. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a prestação de serviços. -----------------------------  
Ponto 12 – Serviço Administrativo de Recursos Humanos – quota do ano 2010 – 
CEMETRA; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço Administrativo de Recursos Humanos, com o registo de 
entrada n.º 1642, datada de 26.01.2010, solicitando o pagamento das quotas dos trabalhadores 
da Câmara Municipal de Sines, ao CEMETRA, referente ao mês de Janeiro de 2010. -----------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da quota para 2010. ------------------------  
Ponto 13 – Serviço de Desporto – pagamento ao Clube GALP Energia e Juventude 
Atlético Clube pela utilização dos Pavilhões. ---------------------------------------------------------  
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Presente informação do Serviço de Desporto com o registo de entrada 975, datada de 
26.01.2010, referente ao pagamento ao Clube Galp Energia (1560,00 €) e ao Juventude 
Atlético Clube (150,00€) por utilização das instalações por parte do Vasco da Gama Atlético 
Clube e o Andebol Clube de Sines, visto ter sido esta a solução encontrada para que estas 
equipas continuassem a treinar, devido às obras que decorrem no Pavilhão dos Desportos. -----  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 
29.01.2010 “ Aprovado o pagamento tendo em conta o exposto e a necessidade de 
resolver de imediato esta situação. À próxima reunião de Câmara para ratificação. -------  
Ponto 14 – Vereadora Carmem Francisco – Mapa de Pessoal – Licenciatura em Som e 
Imagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Vereadora Carmem Francisco com o registo de entrada n.º 1168, 
datada de 01.02.2010, informando da necessidade de dotar o Serviço de Informação, 
Divulgação e Imagem de um técnico superior com licenciatura em Som e Imagem.  ------------  

Deliberação: Aprovada por maioria a abertura do procedimento concursal para 
contratação a termo certo pelo período de 1 ano de um técnico de som e imagem, com 
abstenção dos Vereadores Idalino e Mascarenhas e com o voto contra do Vereador 
Francisco Pacheco, por considerar que a Câmara deve reduzir as suas despesas com a 
contratação de mais pessoal e utilizar ao máximo o pessoal  já existente. ---------------------  
Ponto 15 – Serviço de Património – Inventário de Património; ----------------------------------  
Presente informação do Serviço de Património com o registo de entrada n.º 1186, datada de 
01.02.2010, remetendo para aprovação o Inventário do Património em 31.12.2009, em 
conformidade com o disposto no ponto 2.8 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais com a alínea e) n.º 2 do artº 64 do Decreto-Lei n.º 5-A/02 de 11 de Janeiro. --------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. Remeter à Assembleia Municipal para 
competente aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – Vereadora Carmem Francisco – Proposta de atribuição de apoio financeiro e 
logístico para a realização do SINESCAT 2010; ----------------------------------------------------  
Presente informação da Vereadora Carmem Francisco, com o registo de entrada n.º 1244, 
datada de 02.02.2010, propondo a atribuição de apoio financeiro e logístico à realização do 
evento SINESCAT 2010, a promover pela ANACAT – Associação Nacional de Catamarãs. --  

O apoio assume o valor global de 7.700,00 €, dos quais 4.200,00 € correspondem à 
valorização dos apoios logísticos a conceder. -----------------------------------------------------------  

Os valores propostos são idênticos aos concedidos em 2009, para a realização da 1ª Edição do 
SINESCAT, evento que se revestiu de grande interesse para a promoção da imagem de Sines.  

O Vereador Francisco Pacheco, irá votar contra, face à inexistência de regulamentação. --------  

Deliberação: Aprovado por maioria, com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco.  
Ponto 17 – AICEP Global Parques – Projecto de requalificação das vias de acesso à 
Metalsines e à Petrogal da rede viária integrada na Zona Industrial de Sines (ZILS); -----  
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Presente requerimento com o registo de entrada n.º 10758, datado de 01.06.2009, solicitando 
a emissão de parecer ao projecto de requalificação das vias de acesso à MetalSines e Petrogal 
da rede viária integrada na ZIlS. Este projecto tem como objectivo a reabilitação do 
pavimento, dos órgãos de drenagem e do equipamento de segurança e sinalização horizontal. -  

Deliberação: Aprovado por unanimidade parecer favorável, condicionado ao 
ajustamento entre a sinalização vertical e sinalização horizontal contidas nas peças 
desenhadas, devendo a sinalização vertical existente ser substituída por se encontrar 
degradada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de alvarás de obras de 
edificação emitidos no mês de Janeiro de 2010; -----------------------------------------------------  
Presente mapa para conhecimento de alvarás de obras de edificação emitidos no mês de 
Janeiro de 2010 (presente mapa anexo à presente acta para os devidos efeitos). ------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 19 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas no mês de Janeiro de 2010; ----------------------------------------  
Presente mapa para conhecimento de comunicações prévias de obras de edificação admitidas 
no mês de Janeiro de 2010 (presente mapa anexo à presente acta para os devidos efeitos). -----  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 20 – Serviço de Gestão Financeira – Relatório final das propostas – financiamento 
em Sistema de Leasing para aquisição de Imóvel sito na Praça Tomás Ribeiro (antiga 
estação dos CTT); ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira com o registo de entrada n.º 1304, 
datada de 02.02.2010, apresentando o Relatório Final das propostas, que se transcreve para os 
devidos efeitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
“Relatório Final. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em cumprimento do disposto no artigo 124º do Decreto – Lei n.º 278/2009 de 2 de Outubro, procedeu o júri designado para 
este procedimento, à elaboração do Relatório Final das Propostas para contratação de Leasing para Aquisição de Imóvel 
sito na Praça Tomás Ribeiro (antiga Estação dos CTT). -----------------------------------------------------------------------------------  

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 das 
propostas apresentadas pelo Banco Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos e Santander Totta, Para efeitos de adjudicação 
foi considerada a proposta apresentada pelo Banco BPI, S.A. ----------------------------------------------------------------------------  

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 audiência prévia escrita dos concorrentes. Para o efeito, todos os concorrentes 
foram notifi8cados sobre o projecto de decisão final, tendo beneficiado do prazo estabelecido no n.º 1 do artigo 123º do 
Código da Contratação Pública para se pronunciarem. Apenas o Banco Santander Totta compareceu para consultar o 
processo não tendo, no entanto, apresentado reclamação. --------------------------------------------------------------------------------  

Em consequência, o júri deliberou propor que o financiamento seja adjudicado ao Banco BPI S. A, com uma taxa de juro 
indexada à Euribor a 3 meses acrescida de um spread de 1,75 %, despesas relativas a comissão de abertura de processo no 
montante de € 1.000,00 acrescidos de IVA e despesas relativas a serviço de documentos no valor de € 200,00 acrescidos de 
IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao que antecede, submete-se à apreciação superior o presente relatório. --------------------------------------------------------  
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Deliberação: Aprovado por unanimidade a adjudicação ao BPI, conforme proposto pelo 
Júri no seu relatório.---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Vereadora Marisa Rodrigues – proposta de deliberação para abertura de 
procedimentos concursais; -------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta deliberação da Vereadora Marisa, que se transcreve para os devidos efeitos:  
“ Pelo presente, nos termos do mapa de pessoal para 2010, e com vista a fazer face a necessidades dos serviços no que 
respeita aos recursos humanos que lhe estão afectos, sou a  propor a abertura dos seguintes procedimentos concursais:------  

A) Contratos de trabalho a termo certo (1 ano) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- 4 Assistentes operacionais para o serviço de desporto, atendendo à necessidade de suprir lugares vagos por via da 
aposentação de funcionários, bem como pela abertura do equipamento desportivo em Porto Covo; -------------------------------  

- 1 Técnico superior com formação em línguas e literaturas para integrar o serviço de cultura, no âmbito dos serviços 
especializados de apoio educativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Contratos de trabalho pró tempo indeterminado ----------------------------------------------------------------------------------------  

- 3 Assistentes operacionais para o serviço de educação; ---------------------------------------------------------------------------------  

- 1 Técnico superior com licenciatura em ciências musicais, para integrar o serviço de cultura. -----------------------------------  

Conforme referido, os procedimentos de concurso ora propostos destinam-se a suprir necessidades de pessoal dos diversos 
serviços da Câmara Municipal de Sines, com o objectivo de melhorar o serviço público prestado, correspondente a 
necessidade identificadas aquando da elaboração do mapa de pessoal para 2010, estando, como tal, previstos e vagos os 
respectivos lugares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto na Lei 12- A/08, de 27 de Fevereiro, todos os procedimentos conducentes ao recrutamento de 
pessoal em qualquer das modalidades de emprego público, devem ser determinantes pelo órgão deliberativo, pelo que 
solicito a provação da presente proposta.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por maioria a abertura dos procedimentos concursais propostos, 
com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco e abstenção dos Vereadores Idalino e 
Mascarenhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 22 – Cova do Lago – Imobiliária e Turismo SA – Proposta de Loteamento da 
“Cova do Lago”; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Dra. Francisca Ferreira, Directora de Departamento, informando que 
a proposta de operação de loteamento mencionada em epígrafe, encontra-se em condições de 
merecer aprovação. Mais informa que do processo constam todos os elementos e pareceres 
exigidos, com excepção do parecer das “Estradas de Portugal SA”, refere ainda que, as 
entidades consultadas que não se pronunciem dentro do prazo legalmente estabelecido para o 
efeito, considera o legislador, haver concordância da sua parte com a proposta que lhes foi 
submetida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A operação de loteamento abrange um lote de 120891,77 m2 e estabelece a construção de um 
empreendimento turístico composto por um hotel de 120 quartos com o mínimo de quatro 
estrelas, um aldeamento turístico com 72 unidades de alojamento (T2,T3 e T4), um 
restaurante de luxo e vários equipamentos de apoio. ---------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. O voto favorável do Vereador Francisco 
Pacheco é condicionado a que o loteador seja obrigado a fazer a construção garantido a 
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construção do hotel, e que o acesso até ao Restaurante “O GUIA” seja completamente 
executado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Ponto 23 – DPOTA – Regeneração Urbana – Concurso Público de Concepção para a 
Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação da 
Falésia de Sines e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: 
Instalação de Ligação Vertical; -------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta dos serviços com o registo de entrada n.º 1187, datada de 01.02.2010, que 
se transcreve para os devidos efeitos: ---------------------------------------------------------------------  
“ Com a assinatura do protocolo de financiamento para as Parcerias para a Regeneração Urbana  no passado dia 18 de 
Dezembro de 2009 e com a publicação do Aviso de Abertura de Concurso n.º 3, que estabelece as orientações específicas  
para a apresentação das candidaturas das operações  elegíveis incluídas nos programas de acção seleccionados torna-se 
necessário iniciar os procedimentos  à concretização dos projectos. --------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, junto se envia uma proposta de caderno de encargos e de termos de referência para a abertura de um 
concurso público de concepção do estudo prévio para a operação “Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a 
Reabilitação e Consolidação da Falésia de Sines e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação 
de Ligação Vertical”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta modalidade de concurso, prevista no Código da Contratação Pública, permite ao abrigo da sua alínea g) do n.º 1 do 
artigo 27º, o ajuste directo para a elaboração do projecto de execução. Consegue-se, nesta fase, seleccionar o melhor 
projecto para o espaço em causa, através de um conjunto de factores e sub - factores definidos nos termos de referência, 
estabelecendo ainda que o montante máximo elegível resultante do somatório dos honorários do projecto de execução e da 
empreitada não ultrapasse os 4 811 756,00 € (montante definido no protocolo de financiamento e já com IVA incluída). ------  

Existe ainda a hipótese de a Câmara Municipal de Sines não adjudicar o projecto de execução é que a Câmara Municipal de 
Sines terá de pagar honorários dado que para o estudo prévio não estão previstos prémios. ----------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco propõe a inclusão nos termos de referência de sugestão, 
envolvendo o alargamento do Largo dos Penedos da Índia e o seu desenvolvimento pela 
falésia até à Avenida Vasco da Gama com inserção de elevador. ------------------------------------  

A proposta não foi aceite, considerando que introduziria um condicionamento ao projecto 
com elementos que não constaram da candidatura aprovada pelo programa “Parcerias para a 
Regeneração Urbana”, podendo colocar em causa a exequibilidade financeira do projecto. -----  

Deliberação: Aprovado por maioria. ------------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Vereadora Marisa Rodrigues – Proposta de Deliberação – Atribuição de 
apoio extraordinário à Associação Siga a Festa; ----------------------------------------------------  
Presente proposta da Vereadora Marisa Rodrigues, que se transcreve para os devidos efeitos: -  
“No âmbito das atribuições e competências da Câmara Municipal no que se refere ao apoio a actividades de interesse 
municipal e ao abrigo do n.º 4, a) da lei 169/99, de 18 de Setembro, proponho a atribuição de um subsídio extraordinário à 
Associação Siga a Festa, no valor de 50.000€, nos termos e com os fundamentos seguintes: ---------------------------------------- 
1º - O Carnaval de Sines é um evento de reconhecida notoriedade e importância para a promoção de Sines como município 
de cultura; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2º - O Carnaval decorre num período de grande instabilidade climatérica, pelo que, por vários anos consecutivos, a 
organização do evento foi gorada pela ocorrência de chuva, o que inviabilizou a realização de alguns dos desfiles 
carnavalescos, com as necessárias consequências ao nível da receita e do próprio equilíbrio financeiro da instituição, já que 
foram realizadas todas as despesas previstas, sem que, no entanto, se tivessem realizado as receitas previstas, atento o 
cancelamento dos desfiles; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3º - Só no ano transacto foi possível à Associação promotora do carnaval de Sines (e às demais existentes no país) 
subscrever um contrato de seguro que cubra os riscos decorrentes de uma situação de intempérie que conduza ao 
cancelamento dos desfiles; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4º - No entanto, os prejuízos acumulados de anos anteriores permanecem nas contas da Associação, impedindo-a de ter 
condições de proceder à satisfação de créditos vencidos e, consequentemente, de organizar a edição de 2010 do Carnaval de 
Sines por corte no fornecimento de materiais; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5º - Razão que fundamentou a assumpção do compromisso do Presidente da Câmara perante a designada associação no 
final do ano de 2009, de atribuir à mesma um subsídio extraordinário que lhe permita remir as obrigações decorrentes de 
anteriores exercícios e, assim, ter condições de realizar a edição 2010 do Carnaval; ------------------------------------------------ 
6º - Compromisso esse que foi plasmado no Orçamento Municipal para 2010, tratando-se pois de um subsídio previsto, 
embora extraordinário, já que se destina a fazer face a um desequilíbrio orçamental decorrente de circunstâncias 
extraordinárias, pelo que não pode ser incluído no âmbito do regular subsídio de funcionamento, anualmente atribuído;------ 
7º - Com a atribuição deste subsídio extraordinário fica, definitivamente, salvaguardada qualquer responsabilidade do 
município face às situações de dívida da associação, decorrentes das circunstâncias descritas e que fundamentam a 
atribuição deste subsídio extraordinário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco. 
À contabilidade para proceder de imediato ao pagamento. --------------------------------- 
Ponto 25 – Vereadora Marisa Rodrigues – Proposta de Deliberação – proposta de 
deliberação sobre tolerância de ponto na 3ª Feira do Carnaval; --------------------------------  
Presente proposta de deliberação da Vereadora Marisa Rodrigues, que se transcreve para os 
devidos efeitos:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Pelo presente, e à semelhança de anos anteriores, venho propor que seja concedida 
tolerância de ponto aos funcionários da Câmara Municipal de Sines no dia 16 de Fevereiro de 
2010, correspondente à 3ª Feira de Carnaval, visto tratar-se de festa de carácter popular com 
forte tradição em Sines. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Os responsáveis dos Sectores dos serviços essenciais, nomeadamente Águas e esgotos 
deverão assegurar os serviços indispensáveis e estar contactáveis em caso de necessidade.-----  

O pessoal da limpeza e recolha de resíduos urbanos, deverá ficar de serviço, assim como o 
Centro de Artes, o Posto de Turismo, os Museus, o Cemitério, e os vigilantes, sendo 
compensados em data posterior a acertar com as respectivas chefias. ------------------------
Deliberação: Aprovada 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 16:50 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


