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Aos TRÊS de MARÇO  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: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

 

Faltas Justificadas: Vereador Idalino Sabido José (Férias) e Vereador António 
Nogueira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Vereadora Carmem Francisco – Discussão Pública do Regulamento e Tabela 
Geral de taxas do Município de Sines; -----------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Gabinete Jurídico - Contratação de Professora de Inglês – AEC´S; ---------------  
Ponto 3 – Vereadora Carmem Francisco – 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 4 – Serviço de Desporto – Apoio “Raid BTT Alvalade/Porto Covo”; ------------------  
Ponto 5 – Maria Ana Viegas Costa – pedido de apoio para edição de livro; ------------------  
Ponto 6 – Associação para a Formação Tecnológica no Litoral Alentejano – valor da 
quota para o ano 2010; ------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Gabinete de Apoio ao Empresário - Parecer sobre projecto CeCrias da 
Associação Empresarial de Sines; ----------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Vereadora Marisa Rodrigues – Processo disciplinar de Paulino Joaquim 
Duarte;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 9 – Vereadora Marisa Rodrigues – Processo disciplinar de Leonel Inácio Vitório; -  
Ponto 10 – Serviço de Aprovisionamento – Procedimento para aquisição de matérias de 
rede viária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Happycountry Empreendimentos Imobiliários Lda - Processo referente ao 
lote 32 do Loteamento 2/2007 em Porto Covo; -------------------------------------------------------  
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Ponto 12 – Divisão de Gestão Urbanística – Avaliação das Fracções A e B do edifício 
situado na Rua Capitães de Abril n.º 49; --------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – DPOTA – Participação preventiva do PP da Antiga Fábrica de cortiça 
“Socor”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – DPOTA – Participação preventiva do PP da Zona Poente em Sines; ------------  
Ponto 15 – Fiscalização de Operações de loteamentos e Obras de Urbanização – Pedido 
de redução de garantia bancária – Urbanização do Convento – Loteamento 6/2002 – 
Alvará n.º 3/2007; ------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – DPOTA – Parecer sobre Plano de Ordenamento do PNSACV – fase pré-
consulta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de alvarás de obras de 
edificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Vereadora Carmem Francisco – Presença da oposição nos suportes 
informativos da Câmara Municipal de Sines; -------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Gabinete Jurídico – Queixa – Produção de ruído do estabelecimento “Tapas 
e Canas” em Porto Covo; ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 20 – Augusto Jesus Batista e Ana Paula Soares de S. Batista – Compensação de 
lugares de estacionamento na Rua Marquês de Pombal; ------------------------------------------  
Ponto 21 – Barbosa e Silva Construções – Compensação de lugares de estacionamento 
na Rua Marquês de Pombal; ----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 22 – Serviço de Desporto – Custos relativos à Organização da prova de triatlo em 
Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 23 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Pedido de permuta de lotes reservados 
na Zona de Expansão da ZIL II em Sines; ------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Parecer relativo ao Fundo de Apoio às 
Micro e Pequenas (FAME) de Sines; -------------------------------------------------------------------  
Ponto 25 – Djalma Santos – Expediente Público sobre reclamação sobre o 
funcionamento do Cocktail Bar, sito na Rua Luís de Camões; ----------------------------------  
Ponto 26 – Bel Habitat SA – PC/73/09 – Parecer da Turismo de Portugal sobre projecto 
de licenciamento da Bel Habitat SA; -------------------------------------------------------------------  
Ponto 27 – AMAGRA – Proposta de alteração de estatutos; -------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:30 horas. -------------------------- 

Antes da Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------  
O Presidente da Câmara Municipal, colocou para apreciação e aprovação os despachos para a 
contratação em regime de prestação de serviços, ao abrigo do art. 35º da lei 12-A de 2008 
(aplicável às Autarquias Locais por via do DL 209/2009, art.6º) do prestador José Carlos de 
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Oliveira Vilhena, pelo prazo de 5 meses, a fim de ser assegurada a continuidade do serviço, 
fixando-se o valor mensal de 715,00 € e de Albina Petroli pelo prazo de 6 meses, fixando-
se o valor mensal de 1 000,00 €. ----------------------------------------------------------------  

Deliberação: aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco e 
abstenção do Vereador Nuno Mascarenhas. ---------------------------------------------------------  
I – Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Vereadora Carmem Francisco – Discussão Pública do Regulamento e Tabela 
Geral de Taxas do Município de Sines; ----------------------------------------------------------------  
Presente documento com os resultados da discussão pública do Regulamento e Tabela Geral 
de Taxas do Município de Sines que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------  
“ O projecto de regulamento sujeito a discussão pública, foi produzido ao abrigo do disposto na Lei nº 53-E/06, de 29 de 
Dezembro, a qual prevê no seu art. 17º a caducidade dos regulamentos em vigor, a partir de determinada data (01 de 
Janeiro de 2010, prorrogado para 30 de Abril, pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro) que não tenham sido objecto de 
adaptação ao regime fixado na referida Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Importa fazer referência ao facto de aquela Lei ter vindo preencher um vazio legal, criando um conjunto de normas aptas a 
regulamentar o processo de criação, determinação e cobrança de taxas por parte das Autarquias Locais, ou seja, a 
regulamentar as relações jurídico tributárias geradoras da obrigação do pagamento de taxas às Autarquias Locais. ----------  
A aplicação das normas resultantes deste regime vem provocar alterações significativas à relação jurídica supra 
referenciada, inclusive no que se refere aos valores a cobrar, atento quer o princípio da equivalência jurídica (as taxas não 
deverão ultrapassar o custo da actividade pública local ou o benefício auferido pelo particular) quer o princípio da justa 
repartição dos encargos públicos (a criação de taxas visa a satisfação das necessidades financeiras das Autarquias Locais e 
a promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial e ambiental). ------------------------------------------- 
Atento o disposto no artigo 8º da Lei 53-E/06, o presente regulamento foi objecto de um levantamento exaustivo de cada um 
dos procedimentos administrativos susceptível de culminar com a fixação de uma taxa, não existindo um modelo geral mas 
antes, tantos modelos, quantas as taxas previstas no projecto de regulamento Municipal. ------------------------------------------- 
Não obstante o esforço referido, a verdade é que aquela tarefa foi claramente prejudicada / dificultada pelas constantes 
alterações dos regimes jurídicos que regulam os procedimentos municipais. A titulo de exemplo refira-se o regime jurídico 
da Urbanização e edificação, cuja última alteração (com introdução de inovações significativas ao nível dos procedimentos, 
com a extinção de uns e a criação ex nuovo de outros) data de 4 de Setembro de 2009, já com a proposta inicial totalmente 
elaborada. De notar que, com as inovações introduzidas pela Lei nº 53-E/06, os regulamentos a executar não beneficiam de 
quaisquer orientações, considerando a inexistência de antecedentes quer em sede de doutrina quer em sede de 
jurisprudência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Concluído o enquadramento jurídico e circunstancial da proposta de regulamento, cumpre promover pela apreciação das 
propostas, contributos e reclamações produzidas no âmbito da discussão pública. --------------------------------------------------- 
Durante o período de discussão pública que decorreu entre os dias 31 de Dezembro de 2009 e 10 de Fevereiro de 2010 
foram apresentadas cinco contribuições, a seguir indicadas segundo a ordem de entrada nos serviços da Câmara Municipal 
de Sines: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. BPM Gás, Lda., com o registo de entrada nº 1799, de 28 de Janeiro de 2010; ------------------------------------------------------ 
2. Carla Marina da Conceição Abenta Faria, Arquitecta, com o registo de entrada nº 2717, de 9 de Fevereiro de 2010; ------ 
3. Janete Sofia Peniche Lente, Arquitecta, com o registo de entrada nº2718, de 9 de Fevereiro de 2010; ------------------------- 
4. Partido Socialista Sines, com o registo de entrada nº2989, de 11 de Fevereiro de 2010. ------------------------------------------ 
5. Associação Empresarial de Sines, com o registo de entrada nº2990, de 11 de Fevereiro de 2010; ------------------------------- 
Elencadas as contribuições regularmente recebidas procede-se à analise dos seus termos e emite-se o correspondente parecer:  
1. A primeira contribuição é assinada por gerente da empresa denominada BPM Gás, Lda., cujo teor a seguir se transcreve:  
“Exmos. Senhores, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o novo regulamento de taxas para o ano corrente efectuamos a seguinte apreciação: ---------------------------------------- 
1- Verificamos agora que o valor da taxa proposto já se aproxima dos valores dos restantes Municípios do Litoral 
Alentejano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- No entanto fazemos notar que as restantes Câmaras do Litoral Alentejano não fizeram aplicar as suas taxas. ---------------- 
3- Continuamos muito insistentemente fazendo notar, junto de V. Exas., a n/preocupação face à aplicação desta nova taxa 
num período de difícil sobrevivência das PME. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4- Tal como o referido em anteriores cartas desta firma dirigidas ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Sines (ref. 23/fc/08 entrada 11/03/2008, ref. 37/fc/08 entrada 10/04/2008 e ref. 094/fc/09 entrada 06/07/2009) continuamos a 
apelar para a suspensão da referida taxa com reavaliação da mesma depois de 2012, ano apontado como susceptível do 
início da recuperação económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5- Permitam-nos uma chamada de atenção para o valor da taxa agora aplicada aos depósitos que anteriormente já era 
elevada, passando agora para uma taxa ultra exagerada, pondo em causa até a impossibilidade de pagamento para as PME. 
Na certeza de merecer a V/ melhor atenção para este assunto, apresentamos os n/ melhores cumprimentos.” ------------------- 
Não obstante a possibilidade de, as Autarquias Locais, aprovarem benefícios Fiscais, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, 
quando devidamente fundamentados e regulamentados, a verdade é que, uma vez fixado o quantitativo das Taxas, não 
podem aquelas deixar de promover pela sua cobrança, sob pena de virem os titulares dos seus órgãos incorrer em 
responsabilidade repositória, com a consequente reposição das receitas previstas em Regulamento Municipal e não 
cobradas, conforme resulta do art. 60º da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, republicada pela Lei nº 48/06, de 29 de Agosto (Lei 
de Organização e Processo do Tribunal de Contas). --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Contribuição dirigida à Câmara Municipal de Sines, na pessoa do Senhor Presidente, da autoria da Sra. Arquitecta Carla 
Marina da Conceição Abenta Faria: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sines quero apresentar a minha preocupação com o aumento repentino e 
elevado das taxas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Salientando o pedido de informação prévia que está exageradamente alto. ------------------------------------------------------------ 
Por sermos a única Câmara nas redondezas a apresentar um aumento brusco, o meu receio é que esta medida prejudique o 
desenvolvimento de Sines e beneficie os municípios vizinhos.” --------------------------------------------------------------------------- 
Conforme referido no inicio, o novo Regulamento de taxas, ao acolher as novas regras de determinação dos valores 
correspondentes aos serviços prestados pela administração local (por força, inclusive, dos princípios já elencados), vai 
provocar, forçosamente, o aumento das taxas cobradas até esta data, principalmente porque os custos fixos da prestação 
não eram, na generalidade dos casos, cobrados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
De notar que a situação do Município de Sines é similar à situação vivida por todos os Municípios Portugueses que, nesta 
data, reformulam os seus regulamentos de taxas, ao abrigo da Lei 53-E/06, de forma a impedir a caducidade de todas as 
receitas previstas em regulamentos anteriores àquele regime. Nestes termos, os valores resultantes desta proposta não 
deverão ser comparados com valores resultantes de instrumentos em vigor há já alguns anos. ------------------------------------- 
No que se refere em concreto à taxa fixada para o Pedido e Informação Prévia (PIP) - que importa distinguir do pedido de 
informação elaborado ao abrigo do art. 110º do RJUE e do art. 7º do CPA – importa esclarecer que o PIP é um mecanismo 
de controlo prévio da Administração com natureza vinculativa durante o prazo de um ano, sendo certo que eventuais 
alterações legais ou regulamentares provocarão a sua revogação, sem prejuízo da necessidade de indemnizar o particular 
pela violação da expectativa jurídica (que alguns autores referem como um verdadeiro direito) gerada ao particular. --------- 
Aquela natureza confere, forçosamente, ao procedimento um grau de complexidade muito superior a qualquer outro 
mecanismo de controlo prévio, razão que justifica, aliás, o facto de o PIP ser instruído com tantos elementos como o pedido 
de licenciamento, conforme se pode verificar pela análise dos artigos 1º a 6º da Portaria nº 232/08, de 11 de Março. --------- 
3. A terceira contribuição, da autoria da Sra. Arquitecta Janete Sofia Peniche Lente, apresenta o seguinte teor: ---------------- 
“Venho por este meio expressar a minha preocupação sobre um aumento tão abrupto das taxas de urbanização e edificação, 
não invalidando o facto de as taxas actualmente cobradas são efectivamente baixas. Como profissional da área tenho vindo 
a receber pedidos de esclarecimentos em relação a esta subida de valores, tendo por parte de potenciais clientes, sido 
manifestado algum descontentamento e desincentivo na procura do nosso concelho, dando preferência a concelhos vizinhos 
que apresentarão taxas muito inferiores.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O que antecede serve, nos mesmos termos, para a presente comunicação, não parecendo, porém, despiciendo, reafirmar que 
a concorrência dos Concelhos limítrofes não será, certamente, um óbice à fixação de investimentos em Sines, pelo menos no 
que toca aos valores das taxas a cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. A quarta contribuição foi apresentada pelo Partido Socialista de Sines, nos termos seguintes: ---------------------------------- 
“Regulamento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questões gerais ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como parte do texto é, eventualmente, produto de “copy paste” alguns artigos tem uma descrição incorrecta, como é o caso 
do Artigo 89.º b) ou do artigo 79.º 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aconselha-se uma revisão geral do texto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alguns artigos estão descritos de forma que (na falta de precisão de critérios) poderão dar azo a arbitrariedades, como é o 
caso do artigo 41.º 6 “…é determinada em função da gravidade da infracção, da culpa e da situação económica do 
infractor”. Estes critérios deverão ser explicitados. É ainda o caso do artigo 74º e 75º. --------------------------------------------- 
2 “… e nas operações de impacte urbanístico relevante,” deverá haver (através de exemplos) uma melhor explicitação do 
que se entende por impacte urbanístico relevante. Situações deste tipo deverão ser eliminadas ou limitadas ao mínimo, 
quando não for de todo possível precisar melhor o sentido do que é descrito. ---------------------------------------------------------- 
Questões específicas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artigo 14.º 3 - Não faz qualquer sentido, exigir ao requerente que apresente, (ao município de Sines) “comprovativo de 
regularização da situação tributária perante … o município de Sines”. ----------------------------------------------------------------- 
Artigo 82.º 2 – Não há qualquer referência a eventual aviso da Câmara, em relação ao último prazo a dar ao interessado 
para o pagamento da prestação, perante cujo incumprimento não justificado, por razões económicas, se justifica então a 
penalização referida neste artigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo 89.º – Não está claro que são as empresas concessionárias a pagar esta taxa. ------------------------------------------------ 
É inaceitável que a taxa possa recair sobre o munícipe, quer seja paga à Câmara quer seja cobrada pela concessionária na 
facturação a emitir. Estas e outras taxas têm que ser entendidas como custos que as empresas repercutem no seu preço final, 
sujeitas às lógicas de mercado e nunca como uma intermediação na cobrança de taxas municipais. ------------------------------- 
Fundamentação Económico-financeira ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A apresentação das fichas individuais de taxas/serviços deve ser harmonizada, não fazendo qualquer sentido que alguns 
preços não tenham a especificação e se façam observações genéricas como, por exemplo, “cobrança de um valor em função 
dos custos dos materiais directos, custos de mão-de-obra directa e imputação de custos indirectos”. O que deve ser feito é, 
usar uma ficha única com todos os itens que, quando não aplicados à situação, deverá ter zero no item em causa. (esta 
clarificação é imprescindível, se fizermos jus aos parágrafos 6, 7 e 8 do preâmbulo do regulamento).----------------------------- 
Na apreciação de processos correspondentes aos pontos 1.2 e 1.3 não se entende que haja um valor fixo, quando o tempo 
gasto por um técnico é forçosamente diferente, na apreciação de uma moradia ou de um prédio com vários fogos. Deverá 
mesmo analisar-se se não há outras situações semelhantes em toda a tabela. ---------------------------------------------------------- 
1.1 Não é possível justificar que um pedido de Informação Prévia leve o dobro do tempo a analisar comparativamente com o 
Licenciamento de obras particulares – fase de arquitectura, sem informação prévia (1.3). Apesar de se pretender, 
eventualmente, desincentivar o pedido de informação prévia, parece-nos que será mais correcta uma aproximação ao valor 
considerado para a equiparação a Comunicação prévia (1.14). -------------------------------------------------------------------------- 
1.4 Na apreciação/despacho de licenciamento de projecto de arquitectura, o executivo gasta 5 minutos, já no caso da fase 
das especialidades, gasta 15 minutos. Não há qualquer justificação para esta diferença de tempo gasto, até porque as 
especialidades não são objecto de apreciação, muito menos pelo executivo. ----------------------------------------------------------- 
1.24 Esta questão carece de aprofundamento e, eventual, tratamento diferenciado, atentas as seguintes questões: -------------- 
_ Faz sentido pagar a compensação pela não construção de parqueamento se a edificação não tiver dimensão que o 
permita? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
_ Na zona histórica, não há compensações ou há caso a caso (Não há qualquer referência no Regulamento e deve haver? 
_ Também na zona histórica há edificações, onde é possível construir parqueamento, outras onde é de todo impossível.Nos 
casos em que é possível, vai exigir-se mesmo que no Plano de salvaguarda fique definido que em algumas vias não há 
transito? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2 Parece muito reduzida esta taxa, tendo em conta o prejuízo e incómodo originado. ---------------------------------------------- 
7.6 Não consta da tabela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.5 Há que referir em que circunstâncias os particulares podem requerer reserva de espaço ou a colocação de placa de 
proibição de estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sem nos arvorarmos em defensores dos autores do documento, importa esclarecer que os erros de demarcação e alguns 
lapsos de escrita, inclusive, foram muitas vezes motivados pela, já referida, constante alteração da proposta de regulamento 
motivada por alterações a diplomas legais com repercussão na proposta, sendo certo que os lapsos, identificados como tal, 
foram corrigidos ou eliminados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que se refere aos conceitos utilizados, susceptíveis de criarem interpretações contraditórias, importa esclarecer que o 
presente regulamento não dispensa os Regulamentos Especiais a aprovar pelo Município, nem a normas legais em vigor 
sobre a mesma matéria não podendo ser entendido como um instrumento autosuficiente, sob pena de regulamentar matéria 
para a qual os Municípios serão incompetentes: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que se refere ao disposto no nº 6 do art. 41º, importa esclarecer que a matéria vem regulada no Regime Jurídico da 
Contra-ordenação e Coima, aprovado pelo DL 433/82, de 27 de Outubro e republicado pelo DL 244/95, de 14 de Setembro, 
bem como no Código Penal, aplicável subsidiariamente às contra-ordenações, conforme resulta do art. 32º daquele regime.  
Ainda no que se refere a conceitos indeterminados, designadamente no que se refere ao “impacte urbanístico relevante”, 
importa esclarecer que a matéria é, forçosamente, regulada pelo Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, 
actualmente em elaboração, conforme resulta do RJUE. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente, ao disposto no nº 3 do art. 14º, concorda-se com a proposta apresentada pelo PS, na medida em que a 
manutenção daquele ónus aos particulares traduz-se num excesso de zelo absolutamente injustificado. --------------------------- 
A matéria referente à eficácia da liquidação vem, genericamente, tratada no Capitulo III da proposta de regulamento, 
aplicável a todas as taxas prevista e regulamentadas pela proposta. -------------------------------------------------------------------- 
No que se refere, em especial, à Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), importa referir e esclarecer que, nos 
termos da norma habilitante, resultante do art. 106º da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro - Lei das Comunicações 
Electrónicas – ao cliente final é imputado o valor da taxa cobrada pelos municípios, que não pode ultrapassar os 0,25%, do 
valor da factura. Sem prejuízo de tal opção legislativa se poder traduzir numa eventual injustiça, não compete ao município 
regular a relação jurídica entre o prestador do serviço e o cliente final. ---------------------------------------------------------------- 
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No que se refere à metodologia adoptada para a fundamentação dos custos fixos de cada procedimento conducente ao 
pagamento de uma taxa, importa referir, uma vez mais que, não obstante a possibilidade de lançar mão de um sem número 
de métodos, a verdade é que foi escolhido aquele que se considerou ser o mais justo na medida em que traduz, para cada um 
dos procedimentos, o tempo e os recursos efectivamente utilizados, considerando que o grau de complexidade que cada um 
deles apresenta, concretamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Um exemplo claro do que ficou dito prende-se com a questão seguinte (colocada pelo PS), designadamente o tempo gasto cm 
uma edificação unifamiliar e um edifício plurifamiliar que, supostamente, deveria demorar tantas vezes mais, quanta a área 
de construção utilizada, ora, conforme resulta do art. 20º do RJUE, “a apreciação do projecto de arquitectura, no caso de 
pedido de licenciamento relativo a obras previstas nas alíneas c), d), e), f) e g) do nº 2 do artigo 4º, incide sobre a sua 
conformidade com planos municipais de ordenamento no território, planos especiais de ordenamento do território, medidas 
preventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de construção prioritária, servidões administrativas, 
restrições de utilidade pública e quaisquer outras normas legais e regulamentares relativas ao aspecto exterior e a inserção 
urbana e paisagística das edificações, bem como sobre o uso proposto”, ficando o cumprimento das questões 
regulamentares de interior (regulamentadas pelo Regulamento Geral das Edificações Urbanas) na esfera jurídica do autor 
do projecto, o mesmo significa que o grau de complexidade da apreciação das questões de compatibilidade com aqueles 
instrumentos não varia em função da área de construção da edificação, esta será, de facto, importante para aferir de custos 
variáveis, como por exemplo a fiscalização, a vistoria, a emissão da licença, etc. ----------------------------------------------------- 
No que se refere ao Pedido de Informação Prévia, vale o que ficou dito em 1, sublinhando-se que o valor da taxa não 
pretendeu traduzir-se num desincentivo, mas antes na cobertura dos custos inerentes ao grau de complexidade do 
procedimento e aos seus efeitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Importa, ainda esclarecer que a presente proposta refere-se exclusivamente à previsão de taxas e processo de liquidação, 
sendo que as questões de direito material resultam de outros regulamentos municipais, incluindo os regulamentos dos 
instrumentos de planeamento e ordenamento do território. No entanto, acrescente-se, que o próprio PU da Cidade de Sines 
prevê, no seu regulamento, a prestação de compensações em caso de ampliação de edifícios existentes, ou em caso de 
edifícios novos, não excluindo o centro histórico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por outro lado, importa referir que a própria norma habilitante, em matéria de cedências e compensações, resultante do art. 
44º do RJUE, admite a possibilidade de haver lugar a compensações em duas situações distintas: quando o prédio se 
encontre servido de parcelas para aquele fim, ou quando não se justifique, pela sua localização, nova cedência (situação que 
contempla os prédios em que a exiguidade do espaço não permite a cedência de quaisquer parcelas para esse fim). ---------- 
O problema relacionado com o encerramento de via pública por motivo de obras, prende-se, principalmente, com a 
necessidade de criar condições para que os particulares coadjuvem o Município na tarefa da requalificação de zonas 
consolidadas, pelo que os prejuízos causados pelo encerramento deverão ser ponderados à luz desse princípio da 
colaboração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A matéria referente à proibição de estacionar encontra-se devidamente tratada no Código da Estrada actualmente em vigor, 
não havendo lugar a estacionamento privativo ou reservado, sujeito ao pagamento de taxas. --------------------------------------- 
5. Finalmente, cumpre apreciar a contribuição da Associação Empresarial de Sines, que a seguir se transcreve: --------------- 
“Exmo. Sr. Ou Sr.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Associação Empresarial de Sines (AES) vem por esta exposição participar e fazer sugestões de alteração ao Projecto de 
Novo Regulamento de Taxas do Município de Sines, no âmbito da discussão pública do referido Projecto. ----------------- 
Após análise do projecto, bem como do seu anexo II – Fundamentação Económicofinanceira, somos a opinião que o 
princípio do projecto é correcto, ou seja, os municípios devem realizar os pagamentos adequados dos serviços prestados 
pela autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A análise incidiu apenas na área do Urbanismo e Edificação, uma vez que existe uma grande representatividade deste sector 
na AES e porque na nossa opinião é onde existem as maiores incorrecções deste projecto. ------------------------------------------ 
Entendendo a AES que as premissas do projecto são correctas e não questionando à partida a fórmula encontrada para o 
cálculo das taxas, fez-se uma primeira análise, onde se constatou que tecnicamente é muito questionável a forma como se 
chegou a alguns valores para os procedimentos. Por exemplo, o valor proposto para o procedimento Informação Prévia de 
594,00€ é sustentado no facto de o técnico demorar mais do dobro do tempo que num processo de licenciamento, o que é 
manifestamente incorrecto e insustentável. Apenas a título de exemplo, no Município de Lisboa o valor para este 
procedimento é de 270,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este tipo de fórmula “valor - hora” prejudica o município e os seus munícipes, uma vez que proporciona injustiças nos 
valores a cobrar, procurando dar mais um exemplo: um munícipe que submeta um processo de licenciamento (sem 
informação prévia) para uma habitação unifamiliar com 150,00 m2 pagaria 335,35€, o mesmo munícipe se submeter um 
processo de licenciamento (sem informação prévia) para um lote com 85 fracções e 12 000,00 m2 pagará o mesmo. Não se 
entende assim a aplicabilidade desta fórmula, na nossa opinião a forma mais justa de taxar estes procedimentos seria terem 
uma aplicabilidade idêntica às licenças de construção, ou seja, em função da área a construir. A AES defende que deverá 
existir um valor fixo para o processo, embora abaixo do agora proposto (ex: Valor fixo + x €.m2 = valor taxa). ---------------- 
Estamos sempre disponíveis para participar e reunir com a Câmara Municipal de Sines no sentido de desenvolver o nosso 
concelho e a nossa região. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Direcção da AES.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As questões colocadas pela AES prendem-se essencialmente com as taxas urbanísticas, designadamente as taxas referentes à 
informação prévia e a parte fixa das taxas de licenciamento, sem que seja considerada a área de construção, pelo que se 
remete para a análise anteriormente promovida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não foram recebidas outras contribuições ou reclamações, pelo que se submete à apreciação superior o presente relatório. 
 
Deliberação:  Aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Nuno 
Mascarenhas e do Sr. Vereador Francisco Pacheco. ----------------------------------------------- 
Ponto 2 – Gabinete Jurídico - Contratação de Professora de Inglês – AEC´S; ---------------  
Presente parecer do Gabinete Jurídico com o registo de entrada n.º 2057, datado de 
01.02.2010 que complementa a informação do Serviço de Educação com o registo de entrada 
n.º 1626, datado de 26.01.2010, sobre a necessidade de contratação em regime de prestação de 
serviços de uma docente de inglês para as AECS. ------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Francisco Pacheco.  

Ponto 3 – Vereadora Carmem Francisco – 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 informação da Vereadora Carmem Francisco, com o registo de entrada nº 1561, 
datado de 09.02.2010, informando de que tendo em conta a análise do processo na reunião de 
Câmara de 04.02.2010, verificou-se a necessidade de detalhar e indicar o modo como vão ser 
avaliados os critérios de selecção, nos termos dos contratos públicos, assim, solicita-se a 
aprovação e rectificação dos termos de referência. ---------------------------------------------------- 

Deliberação: Ratificado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Francisco 
Pacheco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4 – Serviço de Desporto – Apoio “Raid BTT Alvalade/Porto Covo”; ------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto, referente ao apoio a prestar ao Futebol Clube 
Alvaladense, para a iniciativa “Raid BTT Alvalade/Porto Covo”, que se realizou no passado 
dia 17 de Maio de 2009. Existe um compromisso por parte da Câmara Municipal de Sines de 
atribuir um apoio de 5.000,00 €. ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Francisco 
Pacheco e a abstenção do Sr. Vereador Nuno Mascarenhas. ------------------------------------ 
Ponto 5 – Maria Ana Viegas Costa – pedido de apoio para edição de livro; ------------------  
Presente requerimento da Munícipe Maria Ana Viegas Costa, com o registo de entrada n.º 
3245, datado de 17.02.2010, no qual solicita à Câmara Municipal de Sines apoio para a edição 
da sua nova obra de poesia. --------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a aquisição de 150 exemplares. ------------------- 
Ponto 6 – Associação para a Formação Tecnológica no Litoral Alentejano – valor da 
quota para o ano 2010; ------------------------------------------------------------------------------------  
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Presente ofício da Escola Tecnológica do Litoral Alentejano, com o registo de entrada n.º 
3335, datado de 18.02.2010, no qual solicita que seja aprovado o valor da quota para o ano 
2010 cujo valor é de 9.917,00 €. --------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da quota para o ano de 2010. ------------ 
Ponto 7 – Gabinete de Apoio ao Empresário - Parecer sobre projecto CeCrias da 
Associação Empresarial de Sines; ----------------------------------------------------------------------  
Presente parecer do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada nº 3393, 
datado de 18.02.2010, referente ao pedido efectuado pela Associação Empresarial de Sines 
em que solicita que a Câmara emita um parecer favorável relativamente ao projecto CeCria da 
AES, a fim de esta Associação se candidatar à Media Sistema de Apoio a Acções colectivas 
(SIAC) do Programa Operacional de competitividade do QREN, desconcentrado 
regionalmente no INALENTEJO. ------------------------------------------------------------------------ 

O Projecto tem como promotores a Associação Empresarial de Sines, a Associação Nacional 
de Jovens Empresários – Núcleo do Alentejo e o Centro de Estudos e Desenvolvimento do 
Instituto Politécnico de Beja – Vasco da Gama, sendo o Sines Tecnopolo a entidade executora 
da referida candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovado por unanimidade a emissão do referido parecer. -------------------- 
Ponto 8 – Vereadora Marisa Rodrigues – Processo disciplinar de Paulino Joaquim 
Duarte;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Srª Vereadora Marisa Santos, referente ao processo disciplinar 
instaurado ao funcionário Paulino Joaquim Duarte, que face à matéria de facto e de direito, 
dada como provada, no âmbito do presente processo disciplinar, considera que o relatório 
elaborado pela instrutora do processo se encontra em conformidade com a lei, tendo sido 
efectuada uma correcta valoração dos factos, pelo que concorda com a aplicação da pena 
proposta “aplicar ao arguido a pena de repreensão escrita”. ------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovado por unanimidade a aplicação da pena de repreensão escrita. ----- 
Ponto 9 – Vereadora Marisa Rodrigues – Processo disciplinar de Leonel Inácio Vitório; -  
Presente informação da Vereadora Marisa Santos, referente ao processo disciplinar instaurado 
ao funcionário Leonel Inácio Vitório, que considera a instrutora do processo que na 
determinação da medida concreta da pena a aplicar não deve ser descurada a situação social 
do funcionário, à luz dos princípios da prevenção geral positiva, uma vez que a aplicação de 
uma pena implique a suspensão do trabalho poderia eventualmente, acentuar a perturbação 
psicológica que o funcionário denotou no âmbito do processo disciplinar. Nestes termos, 
acompanhando o relatório da instrutora do processo, propõe a aplicação de uma sanção de 
repreensão escrita, bem como a determinação a título acessório da obrigatoriedade de o 
funcionário se submeter ao devido tratamento que previna comportamentos futuros, propondo 
que, para o efeito, seja designada a Drª Margarida Mestre como responsável pelo 
acompanhamento ao funcionário. ------------------------------------------------------------------------ 
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Despacho: Aprovado por unanimidade a aplicação da pena de repreensão escrita, bem 
como da sanção acessória. ------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 – Serviço de Aprovisionamento – Procedimento para aquisição de matérias de 
rede viária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Aprovisionamento, com entrada nº 2262, datado de 
26.02.2010, referente à Escolha de Procedimento, Aprovação do Júri e Aprovação das peças 
de Procedimento para aquisição de materiais de rede viária, sendo o preço base fixado no 
caderno de encargos de € 269.062.82+IVA. ------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovado por unanimidade o procedimento e respectivas peças, bem como 
a constituição do júri. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 11 – Happycountry Empreendimentos Imobiliários Lda - Processo referente ao 
lote 32 do Loteamento 2/2007 em Porto Covo; -------------------------------------------------------  
Presente projecto da obra sita em Porto Covo, no Loteamento 2/2007 em Porto Covo, lote 32, 
para reapreciação do despacho emitido pela Vereadora Carmem Francisco que a seguir se 
transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------------------------  

“Pelo presente sou a transmitir a V. Exa. a resposta ao requerimento com a entrada n." 926, de 15.01.2010, no âmbito do 
PC 51/09, relativo à comunicação prévia de uma obra em construção no lote 32 do loteamento 2/2007, em Porto Covo. 
Relativamente à admissibilidade de cobertura em terraço no loteamento em causa, considero que tal tipo de cobertura é 
admissível, nos termos do regulamento do loteamento, não tendo sido este tipo de cobertura motivo da não aceitação da 
comunicação prévia do projecto de alterações a introduzir em obra.--------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao valor da cércea, após análise cuidada do processo, e visita ao local para aferir da existência nas 
imediações de "construções, e com aspecto de acabadas, que contemplam a mesma solução arquitectónica", conforme 
argumentação de V. Exa., verifico não existirem razões para não concordar com os pareceres técnicos constantes do 
processo, de acordo com os quais, a cércea ultrapassa em muito os 6,5 metros definidos em Plano de Urbanização. ----------- 
De facto, não só não se verifica a existência de obras com soluções idênticas à agora proposta (semelhante à solução 
inicialmente apresentada e não aceite pela CMS), como se pode verificar, na obra a decorrer no lote 32, que avançou já 
para a solução apresentada a 17.11.2009, e não admitida por despacho transmitido pelo oficio n.º 8573, de 23.12.2009, que 
a solução contempla um terceiro piso, recuado, ainda que a área do mesmo possa não contar para efeitos de área de 
construção, como aliás acontece com a área da cave. -------------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o exposto, é mantido o despacho de rejeição da comunicação prévia, ficando V. Exa. notificado, na 
qualidade de director técnico e de fiscalização da obra, para a reposição desta, de acordo com o projecto aceite pela 
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberação: É mantido o indeferimento do projecto pelos fundamentos já constantes do 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 12 – Divisão de Gestão Urbanística – Avaliação das Fracções A e B do edifício 
situado na Rua Capitães de Abril n.º 49; --------------------------------------------------------------  
Presente informação dos serviços, informando que a avaliação efectuadas às fracções 
mencionadas em epígrafe, com vista à sua venda à Sra. Maria do Rosário Viegas, foi de: ------  

Fracção A – 119.850€ ---------------------------------------------------------------------------------------  

Fracção B – 22 370€ ----------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da venda das duas fracções, embora 
deste momento a Câmara Municipal de Sines apenas tenha disponibilidade para 
proceder á venda da fracção B, uma vez que não tem de momento soluções de 
realojamento para a munícipe que ocupa a fracção A. --------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 06/2010 

 
 Reunião (2010-03-03) 
  Pág. 10 de 17 

 

Ponto 13 – DPOTA – Participação preventiva do PP da Antiga Fábrica de cortiça 
“Socor”;- 
Presente parecer Técnico da Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, 
com o registo de entrada nº 3725, datado de 23.02.2010, que a seguir se transcreve: ------------ 
“Serve o presente para informar que nos termos do nº 2 do artigo 77º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, na 
redacção conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, decorreu entre 29 de Janeiro de 2010 e 19 de 
Fevereiro de 2010 (15 dias úteis) o período de formulação de sugestões e apresentação de informações que possam ser 
consideradas no processo de elaboração do plano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A hipótese de sugestões poderia ser realizada por uma das seguintes vias: ------------------------------------------------------------- 

- Presencial: os documentos estiveram disponíveis no Departamento de Ambiente, Planeamento e urbanismo (Edifício 
Técnico da CMS, junto ao Bairro Soeiro Pereira Gomes), todos os dias úteis do referido período, entre as 09.00h e as 
15.30h. Também no departamento poderia ser obtida, preenchida e entregue ficha para Formulação de Sugestões e 
Apresentação de Informações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Correio electrónico: As sugestões / informações poderiam ser enviadas para o e-mail ppafcs@mun-sines.pt numa 
mensagem que deveria conter, obrigatoriamente, o nome, a morada, o nº de contribuinte, o contacto telefónico e a indicação 
da qualidade em que o remetente se dirige à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

- Correio papel: Uma terceira modalidade de participação seria a leitura dos documentos on-line, o carregamento da versão 
pdf. Da “Ficha para Formulação de Sugestões e apresentação de Informações” que estava disponível para download, a sua 
impressão e envio para a Câmara Municipal de Sines, Edifício Técnico, Estrada de Nossa Senhora dos Remédios, São 
Marcos, 7520-139 Sines. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram apresentadas duas sugestões e que se passam a enumerar: ----------------------------------------------------------------------- 

1 – Do munícipe Nuno Miguel Nogueira do Ó Pereira, propondo a criação de um parque de estacionamento subterrâneo 
pago em terrenos municipais e à superfície a criação de um anfiteatro para espectáculos das Associações Culturais do 
Concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – Da empresa Returtel – Resorts Turísticos e Hotéis, SA propondo que na sub-secção 4.6.2 do PU de Sines (terreno 
municipal e o espaço com as edificações onde existe a pizzaria “Pizza Volante”, o restaurante “Maré Alta”, a Fripex, etc) 
seja previsto um hotel com 160 camas, hotel-apartamento com 60 unidades (T1 e T2) e serviços de apoio. Apresenta ainda 
algumas sugestões para o número de pisos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Analisadas as propostas considera-se o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se for proposta edificabilidade no terreno municipal, o mesmo terá que ter estacionamento subterrâneo para que sejam 
suprimidas as necessidades inerentes às novas actividades a prever; -------------------------------------------------------------------- 

- Quanto ao anfi-teatro considera-se que já existem inúmeros espaços onde é possível a realização de espectáculos das 
associações culturais do concelho pelo que não se considera necessário mais um; --------------------------------------------------- 

- A previsão de uso turístico na sub-secção 4.6.2 do PU de Sines afigura-se como bastante interessante face ao défice 
existente em Sines de alojamento turístico; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quanto ao número de pisos considera-se que é ao nível dos estudos prévios e do próprio plano que se deverá ponderar este 
aspecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e concorda com a apreciação Técnica. ----- 
Ponto 14 – DPOTA – Participação preventiva do PP da Zona Poente em Sines; ------------  
Presente parecer Técnico da Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, 
com o registo de entrada nº 2117, datado de 23.02.2010, que a seguir se transcreve: ------------ 
Serve o presente para informar que nos termos do nº 2 do artigo 77º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, na 
redacção conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, decorreu entre 29 de Janeiro de 2010 e 19 de 
Fevereiro de 2010 (15 dias úteis) o período de formulação de sugestões e apresentação de informações que possam ser 
consideradas no processo de elaboração do plano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A hipótese de formulações de sugestões poderia ser realizada por uma das seguintes vias: ------------------------------------------ 

 - Presencial: os documentos estiveram disponíveis no Departamento de Ambiente, Planeamento e Urbanismo (Edifício 
Técnico da CMS, junto ao Bairro Soeiro Pereira Gomes), todos os dias úteis do referido período, entre as 09h00 e as 15h30. 
Também no departamento poderia ser obtida, preenchida e entregue a Ficha para Formulação de Sugestões e Apresentação 
de Informações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Correio electrónico: As sugestões / informações poderiam ser enviadas para o e-mail ppzps@mun-sines.pt numa 
mensagem que deveria conter, obrigatoriamente, o nome, a morada, o número de contribuinte, o contacto telefónico e a 
indicação da qualidade em que o remetente se dirige à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

- Correio papel: Uma terceira modalidade de participação seria a leitura dos documentos on-line, o carregamento da versão 
pdf da “Ficha para Formulação de Sugestões e apresentação de Informações” que estava disponível para download, a sua 
impressão e envio para a Câmara Municipal de Sines, Edifício Técnico, Estrada de Nossa Senhora dos Remédios, São 
Marcos, 7520-139 Sines. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram apresentadas duas sugestões e que se passam a enumerar: ----------------------------------------------------------------------- 

1 – Do munícipe Nuno Miguel Nogueira do Ó Pereira, manifestando a sua concordância com a manutenção do actual 
parque de campismo, a reabilitação do parque de merendas e a instalação de um parque radical junto ao Bairro Norton de 
Matos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Do munícipe António Joaquim P. Pinheiro propondo a utilização pública com gestão privada da zona verde contígua ao 
Hotel Dom Vasco e a manutenção da Rua da Estrada do Farol para se garantir uma separação entre o Parque de 
Campismo e o Hotel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisadas as propostas considera-se o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Está previsto um parque radical na Cidade Desportiva pelo que não fará sentido prevê-lo neste plano. A reabilitação do 
parque de merendas poderá ser equacionada no plano de financiamento e execução; ------------------------------------------------ 

2 - A utilização pública com gestão privada na zona verde contigua ao Hotel Dom Vasco poderá ser equacionada no âmbito 
do Plano ou eventualmente através de mecanismos próprios e autónomos; ------------------------------------------------------------- 

3 – Prevê-se a manutenção da Rua da Estrada do Farol sem prejuízo de algum acerto do traçado em planta. ------------------- 

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e concorda com a apreciação técnica. ------ 
Ponto 15  – Fiscalização de Operações de loteamentos e Obras de Urbanização – Pedido 
de redução de garantia bancária – Urbanização do Convento – Loteamento 6/2002 – 
Alvará n.º 3/2007; ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente requerimento do promotor da Urbanização do Convento, Loteamento 6/2002 – 
alvará n.º 3/2007, solicitando a redução da garantia bancária das obras de urbanização. ---------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a redução da garantia bancária para 632 
468,35€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – DPOTA – Parecer sobre Plano de Ordenamento do PNSACV – fase pré-
consulta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente técnico da DPOTA que se transcreve para os devidos efeitos: ----------------------------  
O presente parecer é relativo à análise do regulamento e das plantas de síntese referentes à fase pós concertação do Plano 
de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. --------------------------------------------------- 
Analisando os elementos considera-se que foram introduzidas, entre outras, alterações resultantes de gralhas detectadas 
(legislação, referências a locais pertencentes ao concelho de Odemira, etc.), à eliminação da necessidade de comunicar ao 
ICNB as obras de escassa relevância urbanística e pequenas outras modificações. --------------------------------------------------- 
Porém, a maior alteração introduzida no concelho de Sines foi o facto de o aglomerado da Terça Parte passar a ser 
considerado como "Zona de Povoamento Disperso", à semelhança dos Foros de Pouca Farinha e de Fontemouro, o que 
permite responder, por um lado, a necessidades actuais de melhoria das condições de habitabilidade, e por outro 
reestruturar o local do ponto de vista urbano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta alteração vem contemplada apenas na Planta de Síntese embora exista a omissão na alínea a) do n." 2 do artigo 39° do 
regulamento, pelo que este aspecto deve ser corrigido de forma a evitar incongruências entre as peças escritas e 
desenhadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à área de intervenção específica do Forte de Dentro da Ilha do Pessegueiro houve algumas alterações para 
acomodar o projecto do POUS do Litoral Sudoeste, mas que mantém, no essencial, os mesmos problemas. ---------------------- 
Quanto ao Forte da Ilha, o parecer da CMS referia que: ---------------------------------------------------------------------------------- 
"No artigo 36° (do regulamento) estranha-se que o ICNB proponha um programa funcional do Forte do Pessegueiro não 
sendo o seu proprietário. Por outro lado, esta proposta não permite qualquer uso turístico estando em contradição com o n.1  
do mesmo artigo e com o estipulado no Plano Director Municipal de Sines. Face à especificidade do local deverão ser 
consideradas todas as possibilidades de aproveitamento turístico do Forte do Pessegueiro ou como complemento à 
actividade turística a desenvolver-se junto do mesmo. Nesta hipótese deverá ser prevista a edificabilidade de um espaço 
turístico contíguo ao Forte do Pessegueiro. A proposta actual não possibilita a recuperação do Forte do Pessegueiro nem 
rentabiliza os mais recentes investimentos realizados pela Câmara Municipal de Sines com vista a preservação do imóvel." - 
A redacção da proposta de Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina 
(POPNSACV) submetida a concertação refere que: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
l. Esta área abrange do Forte de Dentro da Ilha do Pessegueiro e da área envolvente, localizado na área terrestre, e 
corresponde ao seu aproveitamento para apoio à sensibilização e informação ambiental, permitindo a compatibilização 
destes usos com fins turísticos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Esta área será objecto de um projecto, a promover pela Câmara Municipal de Sines em articulação com o ICNB e o 
Ministério da Cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.A área será também objecto de um projecto de requalificação do espaço exterior envolvente. ------------------------------------ 
4. O projecto referido no ponto anterior deverá contemplar esta área como a "Porta de Entrada" do PNSACV, constituindo 
um pólo de excelência de acolhimento dos visitantes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.Para efeitos de visitação poderá incluir-se a constituição de um centro interpretativo contendo uma área de acolhimento, 
um ponto de venda de material de divulgação ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------- 
6.Em articulação com o centro interpretativo deverá ser divulgado e valorizado o sítio arqueológico da Necrópole do 
Pessegueiro, com recurso a sinalética ou outros meios informativos. -------------------------------------------------------------------- 
A redacção da proposta de POPNSACY agora enviada, a submeter a discussão pública refere que: ------------------------------- 
l.Esta área abrange o Forte de Dentro da Ilha do Pessegueiro e a área envolvente, localizado na área terrestre, e 
corresponde ao seu aproveitamento para apoio à sensibilização e informação ambiental, permitindo a compatibílização 
destes usos com fins turísticos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Esta área será objecto de um projecto, a promover pela Câmara Municipal de Sines em articulação com o ICNB e o 
Ministério da Cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.A área será também objecto de um projecto de requalificação do espaço exterior envolvente, o qual visa contemplar esta 
área como a "Porta de Entrada" do PNSACV, constituindo um pólo de excelência de acolhimento dos visitantes. -------------- 
4.Para efeitos de visitação poderá incluir-se a constituição de um centro interpretativo contendo uma área de acolhimento e 
um ponto de venda de material de divulgação ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------- 
5.Em articulação com o centro interpretativo deverá ser divulgado e valorizado o sítio arqueológico da Necrópole do 
Pessegueiro, com recurso a sinalética ou outros meios informativos. -------------------------------------------------------------------- 
As alterações introduzi das resumem-se à unificação dos pontos 3 e 4 da versão submetida a concertação. ---------------------- 
Refere-se ainda que o Polis do Litoral Sudoeste refere que: ------------------------------------------------------------------------------- 
"Praia da Ilha do Pessegueiro - Equivale a uma área de intervenção específica para a valorização do património cultural do 
POPNSACV, que se encontra em fase de revisão. Avaliar a possibilidade de atribuir um uso ao Forte (ex. Pousada). Avaliar 
a hipótese de qualificação ou demolição dos restantes edifícios existentes. " ----------------------------------------------------------- 
Conhecendo o Forte de Dentro da Ilha e sua disponibilidade de áreas conclui-se ser inviável o aproveitamento para apoio à 
sensibilização e informação ambiental em acumulação com um uso turístico, tendo ainda em consideração a pretensão em 
constituir a zona como "Porta de Entrada" do PNSACY, sem admitir a possibilidade de edificabilidade em zona adjacente. -- 
No que concerne às pescas, cuja redacção do regulamento praticamente ficou igual à versão anterior, o plano agrava as 
insuficiências que conduziram à opção pelo parecer desfavorável. ---------------------------------------------------------------------- 
O parecer da CMS referia que: "No n. o 4 do artigo 73°, deve ser dada a possibilidade de a licença ser vendida para um 
residente fora de um dos concelhos abrangidos pelo parque natural. " ------------------------------------------------------------------ 
A redacção da proposta do artigo 73° do regulamento do POPNSACV submetida a concertação refere que: -------------------- 
2.Sem prejuízo do regime geral de pescas na área do PNSACV o exercício da actividade da pesca está sujeito às seguintes 
condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a)Ser efectuado por embarcações licenciadas para a área do PNSACV e detentores de licença especial emitida pela DGPA. 
b)Ser efectuado por embarcações de pesca local e costeira registados nas capitanias de Sines e Lagos e na Delegação 
Marítima de Sagres, licenciados no ano de 2008 para o exercício da pesca e com actividade comprovada nos últimos 12 
meses ou outras construídas em sua substituição desde que do mesmo proprietário. -------------------------------------------------- 
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3. A licença referida na alínea a) do número anterior caduca com o abandono da actividade, excepto em acaso de alienação 
ou cedência a favor de residente num dos concelhos abrangidos pelo PNSACV. ------------------------------------------------------ 
Esta nova redacção continua a não acolher a possibilidade de alienação para um residente de fora de um dos concelhos 
abrangidos pelo parque natural. Esta posição foi definida no seguimento de reuniões com a Associação de Armadores de 
Pesca Artesanal e Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina como sendo a que teria maior interesse para os 
pescadores e armadores para que não fiquem restringidos a esta zona. ----------------------------------------------------------------- 
Acresce que a nova redacção elimina ainda a possibilidade da não caducidade da licença em casos de abandono da 
actividade na sequência de impedimento comprovado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, foi introduzida uma alteração que é a possibilidade de apanha comercial de percebes nas arribas da costa nas 
Zona de Protecção Parcial I. Esta zona, que corresponde no concelho de Sines à zona envolvente da Ilha do Pessegueiro, 
tinha sido objecto de ponderação pela CMS que concluiu, após avaliar as várias vertentes do problema (pesca comercial, 
protecção do património, risco de erosão, uso balnear, etc.), que as restrições à actividade da pesca comercial seriam 
importantes na preservação do ecossistema. Nas reuniões com a Associação de Armadores de Pesca. ---------------------------- 
Artesanal e Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não foram manifestadas grandes objecções a estas restrições. 
Assim, considera a CMS que, tendo o documento acolhido algumas das posições assumidas pela CMS, ainda assim há 
aspectos a ser corrigidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, sem prejuízo das questões colocadas acima, importa referir que reveste particular importância, o facto de o 
Município desconhecer as razões e fundamentos que suportaram algumas das opções vertidas no Plano. ------------------------ 
Na verdade, a falta desses elementos não nos permite aferir se; em todas as situações, ficaram acautelados quer os 
interesses públicos subjacentes à salvaguarda dos recursos naturais quer a sustentabilidade do território. ---------------------- 
Tal solução apenas seria possível se a prática desenvolvida integrasse um trabalho conjunto entre as diversas entidades com 
interesses especiais naquela área protegida. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não nos parece de somenos importância o desenvolvimento de mecanismos de concertação aptos a garantirem a assumpção 
dos compromissos mais adequados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta será, sem dúvida, a maior lacuna deste instrumento de Planeamento e Ordenamento do Território. ------------------------- 
Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 17 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de alvarás de obras de 
edificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente mapa de alvarás de obras de edificação emitidos no mês de Fevereiro de 2010, para 
conhecimento (presente mapa anexo à presente acta para os devidos efeitos). ---------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 18 – Vereadora Carmem Francisco – Presença da oposição nos suportes 
informativos da Câmara Municipal de Sines; -------------------------------------------------------  
Presente informação da Vereadora Carmem Francisco que se transcreve para os devidos 
efeitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo sido solicitado pelo Sr. Vereador Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco o agendamento da discussão sobre a 
presença da oposição (CDU) no programa de rádio da Câmara Municipal de Sines na Rádio Sines, serve o presente para 
apresentar informação que pode ser relevante para a discussão. ------------------------------------------------------------------------- 
Não existe enquadramento legal específico para espaços institucionais em rádios locais (com excepção do Direito de 
Antena, não aplicável ao caso em apreço). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Sines tem protocolado anualmente com a Rádio Sines a disponibilização de um espaço de antena, 
que tem sido de 50 minutos semanais. Em 2010, esse espaço passou a constituir-se por 5 blocos diários, de 10 minutos cada, 
para melhor cumprir os objectivos prosseguidos por este programa: a informação aos munícipes da agenda do município. -- 
O programa, produzido por um jornalista que com a Câmara mantém uma prestação de serviços para esse efeito, tem um 
conteúdo meramente informativo das iniciativas do município de Sines, não constituindo meio de veiculação de opiniões de 
nenhum dos detentores de cargos políticos no município, seja do Presidente ou dos Vereadores. ----------------------------------- 
Na ausência de legislação própria sobre esta questão, uma vez que não se trata de uma publicação periódica municipal, 
será importante estender a discussão à publicação periódica municipal, o Jornal Municipal Sineense. --------------------------- 
Esta questão foi alvo de análise no mandato anterior, tendo sido produzido o parecer que se anexa, aprovado em reunião de 
Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Alta Autoridade para a Comunicação Social foi, entretanto extinta, tendo sido substituída pela Entidade Reguladora da 
Comunicação Social, a qual emitido a Directiva 1/2008, precisamente sobre publicações periódicas municipais, e que 
também se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta directiva reconhece o carácter de publicação institucional às publicações periódicas municipais, e define a natureza 
dos conteúdos que produzem e divulgam,”que aliam a função informativa à função persuasiva e promocional das 
actividades dos órgãos autárquicos e dos seus titulares”. --------------------------------------------------------------------------------- 
Com este pressuposto, “exclui-as das obrigações previstas na Lei da Imprensa relativamente às publicações periódicas de 
informação geral e de informação especializada quanto às disposições relativas ao estatuto editorial (artigo 17.º, n.º 1, LI1) 
e à organização das empresas jornalísticas (Capítulo IV, LI)”. -------------------------------------------------------------------------- 
Estão, no entanto, vinculadas a outras disposições da Lei da Imprensa, designadamente depósito legal, publicidade, 
responsabilidade civil e penal e disposições processuais. Concretamente, estão sujeitas ao direito de resposta e ao 
“cumprimento dos princípios gerais de Direito, do regime constitucional da liberdade de expressão e demais direitos 
fundamentais, em particular dos direitos de personalidade reconhecidos no artigo 26.º da Constituição da República 
Portuguesa2 e dos Estatutos da ERC”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Directiva explicita que “Tratando-se de publicações de titularidade pública e sujeitas ao respeito pelo princípio do 
pluralismo, encontram-se obrigadas a veicular a expressão das diferentes forças e sensibilidades políticas que integram os 
órgãos autárquicos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A questão será então a forma como essa expressão tem que ser veiculada. ------------------------------------------------------------- 
Nas diferentes deliberações da ERC sobre a matéria em apreço, disponíveis no site www.erc.pt, embora esta entidade possa 
entender como desejável a existência de espaços específico a essa expressão destinados (Verifica-se, realmente, a ausência – 
até prova em contrário, puramente formal de um espaço exclusivamente destinado à divulgação da opinião de outras forças 
político partidárias representadas na Freguesia, na medida em que estas publicações estão “obrigadas a veicular a 
expressão das diferentes forças e sensibilidades políticas” que integram os órgãos de poder local.” (Deliberação 3-PLU-
I/2010); “que a publicação não prevê a existência de espaços especificamente dedicados à intervenção de protagonistas que 
representem concepções políticas diferentes das que compõem o executivo municipal, o que seria desejável à luz da 
Directiva 1/2008”(deliberação 4-PLU-I/2009), a verdade é que a ERC não considera obrigatória a existência de um espaço 
especificamente dedicado à oposição. Veja-se o caso da queixa do Vereador António Galamba, da Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha, especificamente porque a “Revista Municipal das Caldas da Rainha” exclui “qualquer referência, texto, 
ou espaço da responsabilidade dos Vereadores do Partido Socialista que perfazem a expressão da oposição neste órgão 
municipal”, convertendo-se, deste modo, “numa publicação de mera exaltação da acção dos Vereadores com Pelouro, da 
maioria PSD”., a qual não foi julgada procedente, tendo sido arquivada, com os fundamentos de que “a publicação assume 
essencialmente um cunho institucional, o que justifica a presença de referências textuais e registos visuais do Presidente e 
restante executivo com Pelouro da Câmara Municipal das Caldas da Rainha identificadas na análise”; “a presença de 
membros do executivo camarário se encontra restringida à divulgação de acontecimentos e medidas da responsabilidade 
dos respectivos pelouros e vereadores”; “os conteúdos noticiosos publicados não apresentarem quaisquer elementos que 
remetam para um contexto político-partidário” (deliberação 3/PLU-I/2009). --------------------------------------------------------- 
1 1 - As publicações periódicas informativas devem adoptar um estatuto editorial que defina claramente a sua orientação e 
os seus objectivos e inclua o compromisso de assegurar o respeito pelos princípios deontológicos e pela ética profissional 
dos jornalistas, assim como pela boa fé dos leitores. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Artigo 26.º- Outros direitos pessoais -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à 
cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção 
legal contra quaisquer formas de discriminação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de 
informações relativas às pessoas e famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e 
utilização das tecnologias e na experimentação científica. -------------------------------------------------------------------------------- 
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efectuar-se nos casos e termos previstos na lei, não 
podendo ter como fundamento motivos políticos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Feita a análise do tema conclui-se que o Sineense (e o site municipal) deve 
respeitar a directriz 1/2008 da ERL, veiculando as posições dos vereadores da oposição 
relativamente às matérias abordadas. -----------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Gabinete Jurídico – Queixa – Produção de ruído do estabelecimento “Tapas 
e Canas” em Porto Covo; ---------------------------------------------------------------------------------  
 Presente parecer na sequência de queixa de ruído apresentada nestes serviços e referente ao 
estabelecimento de restauração e bebidas propondo s seguintes medidas:  -------------------------  

http://www.erc.pt/�
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1. Que seja ordenada nova medição do ruído, desta feita com recurso a entidade devidamente 
acreditada e cujo equipamento se encontre na situação prevista no RGR; --------------------------  

2. Que seja a medida cautelar, nos termos em que foi fixada, até que se encontre 
inequivocamente esclarecida a questão do ruído produzido na fracção; ----------------------------  

3. Que seja ordenada vistoria à fracção do primeiro andar de forma a ferir a eventual 
realização de obras clandestinas; --------------------------------------------------------------------------  

4. Fixação de um prazo razoável para que sejam adoptadas as medidas necessárias ao 
cumprimento do RGR; --------------------------------------------------------------------------------------  

5. Notificação, de todas as decisões/deliberações, aos interessados. ---------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta constante do parecer jurídico, 
devendo o horário do estabelecimento manter-se a titulo de medida cautelar reduzido 
para as 00:00 horas em todos os dias da semana, mantendo-se igualmente restrição de 
música ao vivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 20  – Augusto Jesus Batista e Ana Paula Soares de S. Batista – Compensação de 
lugares de estacionamento na Rua Marquês de Pombal, n.º 4; ----------------------------------  
No âmbito do processo de licenciamento de um edifício para habitação e comércio na Rua 
Marquês de Pombal n.º 66 promovido por Barbosa & Silva Construções, veio o requerente 
solicitar à Câmara Municipal a não construção da totalidade dos 6 lugares de estacionamento 
e a sua compensação em numerário. Na mesma rua, no n.º 4 em processo de licenciamento de 
Augusto Silva Baptista e outra também se encontram em falta 22 lugares de estacionamento. 
Considerando a carência de estacionamento nas ruas em causa, considera-se que a 
compensação possa ter lugar, mas em espécie através da construção do parque de 
estacionamento situado no miolo do quarteirão criados pelas Ruas Marquês de Pombal e 20 
de Abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines concorda com a compensação em espécie 
relativamente aos lugares em estacionamento em causa através da construção do Parque 
de estacionamento no local indicado, de acordo com projecto a fornecer pelo 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos. --------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Barbosa e Silva Construções – Compensação de lugares de estacionamento 
na Rua Marquês de Pombal, nº 66; --------------------------------------------------------------------  
No âmbito do processo de licenciamento de um edifício para habitação e comércio na Rua 
Marquês de Pombal n.º 66 promovido por Barbosa & Silva Construções, veio o requerente 
solicitar à Câmara Municipal a não construção da totalidade dos 6 lugares de estacionamento 
e a sua compensação em numerário. Na mesma rua, no n.º 4 em processo de licenciamento de 
Augusto Silva Baptista e outra também se encontram em falta 22 lugares de estacionamento. 
Considerando a carência de estacionamento nas ruas em causa, considera-se que a 
compensação possa ter lugar, mas em espécie através da construção do parque de 
estacionamento situado no miolo do quarteirão criados pelas Ruas Marquês de Pombal e 20 
de Abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação: A Câmara Municipal de Sines concorda com a compensação em espécie 
relativamente aos lugares em estacionamento em causa através da construção do Parque 
de estacionamento no local indicado, de acordo com projecto a fornecer pelo 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos. --------------------------------------------------------  
Ponto 22 – Serviço de Desporto – Custos relativos à Organização da prova de triatlo em 
Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto, com entrada nº 2017, datada de 22.02.2010, 
informando de que de acordo com o Plano de Actividades do Serviço de Desporto 
previamente aprovado, irá realizar-se no próximo dia 15 de Maio o Campeonato Triatlo 
Jovem de Sines, uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Sines, o Ginásio 
clube de Sines e a Federação Portuguesa de Triatlo. -------------------------------------------------- 

De acordo com o Protocolo, o pagamento (1.500,00€), deverá ser pago à Federação de Triatlo 
de Portugal, 30 dias antes da realização da prova. ----------------------------------------------------- 

Deliberação: Ratificado o despacho do Sr. Presidente da Câmara, sendo aprovada a 
proposta de protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------   
Ponto 23 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Pedido de permuta de lotes reservados 
na Zona de Expansão da ZIL II em Sines; ------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada n.º 4192, 
datada de 02.03.2010, solicitando que seja autorizada a permuta de dois lotes reservados na 
zona de expansão da ZIl II de Sines, nomeadamente o lote 1353, de 303,70 m2 atribuído ao 
Sr. Luís Miguel Almeida Pereira, pelo lote de 1575 m2, reservado à empresa Multiauto, SA 
que abdicou do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Parecer relativo ao Fundo de Apoio às 
Micro e Pequenas (FAME) de Sines; -------------------------------------------------------------------  
Presente parecer do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada n.º 1607, 
datada de 09.02.2010, relativamente ao Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(FAME) de Sines, parecer esse favorável relativamente à adopção por parte da Câmara 
Municipal de Sines das alterações propostas pelo IAPMEI relativamente ao protocolo do 
FAME de Sines. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 25 – Djalma Santos – Expediente Público sobre reclamação sobre o 
funcionamento do Cocktail Bar, sito na Rua Luís de Camões; ----------------------------------  
Presente expediente público do Presidente da Câmara, com o Sr. Djalma Santos, que vem 
reclamar sobre o funcionamento do Cocktail Bar sito na Rua Luís de Camões, n.31, 
evidenciando o barulho produzido pelos clientes que frequentam o Bar, as brigas constantes 
no exterior do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação: Face ao exposto e considerando que é do conhecimento público a existência 
de desacatos no estabelecimento, a CMS determina a aplicação imediata das seguintes 
medidas: 1. Redução do horário do estabelecimento, como medida cautelar para as 
00:00 horas; 2. Realização de ensaio acústico; 3. Realização de vistorias para verificação 
das condições de funcionamento do estabelecimento. ----------------------------------------------   
Ponto 26 – Bel Habitat SA – PC/73/09 – Parecer da Turismo de Portugal sobre projecto 
de licenciamento da Bel Habitat SA; -------------------------------------------------------------------  
Presente oficio do Turismo de Portugal, com o registo de entrada nº 3650, datado de 
22.02.2010, dando conhecimento do parecer referente ao projecto para a construção de um 
Hotel em nome da Bel Habitat, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
“Hotel de 5*, Santa Catarina, Sines. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atento o parecer técnico que antecede e face, nomeadamente ao exposto no ponto 4.1, verifica-se que o projecto 
apresentado, relativo à instalação de um estabelecimento hoteleiro no local supracitado, no concelho de Sines, não reúne 
condições para a emissão de parecer favorável, pelas insuficiências processuais apontadas. --------------------------------------- 

Assim, nos termos do nº 1 do Artº 26º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, com a redacção em vigor, proponho: ------- 

1 – Que seja emitido um parecer desfavorável à pretensão. ------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Alertar o requerente para que, na eventual reformulação do projecto, tenha em conta as questões colocadas no referido 
ponto 4.1 do parecer técnico que antecede. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Que se comunique à Câmara Municipal de Sines em conformidade, para os devidos efeitos. ------------------------------------ 

Deliberação: A reunião de Câmara tomou conhecimento. Na sequência do parecer 
desfavorável do ITP, é Indeferido o projecto de Arquitectura. ---------------------------------- 
Ponto 27 – AMAGRA – Alteração aos Estatutos da AMAGRA; --------------------------------  
Presente oficio da AMAGRA, com o registo de entrada n.º 5198, datado de 20.03.2009, 
solicitando a aprovação a proposta de alteração aos estatutos da Associação. ---------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de alteração aos Estatutos. -----------  
III - ENCERRAMENTO:  -------------------------------------------------------------------------------  
A presente acta considerou-se aprovada em minuta aquando da realização da respectiva 
reunião, nos termos do n.º 3 do art.92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela 
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------  

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

 Eram 17:00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


