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Aos TRINTA E UM 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

Faltas Justificadas: Vereadora Carmem Francisco – Férias. ----------------------------------------  

Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – proposta de constituição do 
Direito de Superfície – Parque de Campismo de Sines: --------------------------------------------   
Ponto 2 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 03/2010 e alteração 
às GOP 2010/2013 – n.º 3/2010; -------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Assembleia Distrital de Setúbal – Mapa das transferências financeiras para o 
ano 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Serviço de Património – Envio de mapa alterados do Inventário do Património 
em 31/12/2009; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – Maria Helena Rosa Romão Capela – Avaliação do terreno sito na Rua 
Evaristo Sousa Gago nºs 33 e 35 em Sines; -----------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Desporto – Atribuição de apoio financeiro no valor de 2.500,00 € 
para 12ª Edição Raid BTT Alvalade/Porto Covo; ---------------------------------------------------  
Ponto 7 – DPOTA– Aquisição de Serviços de desenho para os projectos de arquitectura 
das Operações “ Centro Recreativo Sineense” e “ Câmara Velha” no âmbito da 
Regeneração Urbana; -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – DAPU – Concurso de Concepção para o Estudo Prévio do “Plano de 
Pormenor da Antiga Fábrica de Cortiça Socor”; ---------------------------------------------------  
Ponto 9 – Luis da Purificação Merino – Lote 105 – B da Zil II – Obras inacabadas; -------  
Ponto 10 – Serviço de Património – Abate de Património – Bem n.º 340; ---------------------  
Ponto 11 – Serviço de Património – Abate de Património – Bem n.º 343; ---------------------  
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Ponto 12 – Associação de Moradores do Bairro Marítimo  de  Sines – Pedido de apoio 
para contratação de acordeonista para baile; --------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Associação de Moradores do Bairro Marítimo de Sines – Pedido de apoio; ----  
Ponto 14 – Leonor Castro – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Serpa 
Pinto n.º 16/18 em Sines; ----------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Comissão de Toponímia – Constituição da Comissão de Toponímia; ------------  
Ponto 16 – Serviço de Acção Social – Análise dos processos de candidatura ao cartão 
social do Munícipe; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Serviço Administrativo de Recursos Humanos – Proposta de tolerâncias de 
ponto para o ano 2010; ------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Fiscalização Municipal – Proposta de Edital – Hasta Pública – Loja n.º 8 do 
Mercado Municipal de Sines; ----------------------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 10:20 horas. -------------------------- 

I – Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – Proposta de constituição do 
Direito de Superfície – Parque de Campismo de Sines: --------------------------------------------   
Presente proposta do Presidente da Câmara, sobre constituição do Direito de Superfície sobre 
o prédio sito na Rua do parque, denominado “Parque de Campismo Municipal” inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 3304, com a área total de 44 833,62 m2, que se transcreve 
para os devidos efeitos: -------------------------------------------------------------------------------------  
“ O Parque de Campismo de Sines foi, durante muitos anos, uma importante infraestrutura turística do Concelho de Sines. --  

No entanto, com o decurso dos anos este foi-se degradando, por falta dos investimentos necessários à sua modernização, o 
que contribuiu para que se tornasse obsoleto e com falta de atractividade para os turistas e, consequentemente sem 
repercussão significativa na economia da cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Para resolver este problema a Câmara Municipal de Sines procurou uma solução em local fora do centro urbano e próximo 
da cidade para a instalação de um novo Parque de Campismo a concessionar a empresário competente neste ramo. Não foi 
possível  encontrar essa solução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta data, tendo em conta a necessidade de uma resposta à procura de instalações turísticas modernas e atractivas para o 
turismo deste sector hoteleiro, o executivo desta Câmara entende que é oportuno e muito importante para a cidade procurar 
uma boa solução para o actual espaço do velho parque de campismo, que dê uma resposta eficaz a este segmento turístico, 
sem encargos para a Câmara, com geração de receitas e, fundamentalmente como um equipamento turístico de importância 
para o município e a cidade de Sines. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para tal pretende-se uma solução que garanta a instalação de um equipamento de qualidade, bem gerido e a funcionar todo 
o ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nesta perspectiva, repensada a importância do Parque de Campismo, bem como a oportunidade e as vantagens decorrentes 
da sua actual localização, subsistem argumentos em defesa da manutenção daquele equipamento, sem prejuízo da sua 
adaptação às actuais exigências legais, solução que, conforme referido, não se compadece com as dificuldades financeiras 
do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste sentido, numa perspectiva de optimização daquele espaço, reforçada pelo incentivo ao desenvolvimento 
económico e à criação de emprego, considerando: ----------------------------------------------------------------------------- 
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1. Que, o Direito de superfície se encontra, em termos gerais, regulado no Código Civil, sendo a sua noção dada pelo art. 
1524°, nos termos do qual o "direito de superfície consiste na faculdade de construir e/ou manter, perpétua ou 
temporariamente, uma obra em terreno alheio"; ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que o direito de superfície é um direito real menor, o qual, quanto à forma, tem de ser constituído por escritura 
pública conferindo, no entanto, aos particulares - sem prejuízo da salvaguarda do interesse público - a possibilidade de, 
sob aquele direito constituir garantias e / ou outros créditos susceptíveis de financiarem o investimento necessário ao 
desenvolvimento de um projecto de qualidade; --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que, estando em causa um direito de superfície a constituir pelo Estado ou pessoas colectivas públicas em terreno do 
seu domínio privado, ter-se-á necessariamente de ter em consideração o disposto em legislação especial, sendo as normas 
do C.C. aplicadas subsidiariamente e com as necessárias adaptações (art°1527° do C.C.); ------------------------------------- 

4. Que a hasta pública é o procedimento que assegura os princípios que informam a actividade administrativa, no caso 
concreto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenho a honra de apresentar a presente proposta à Câmara Municipal para que se delibere sobre a mesma e submeta à 
aprovação da Assembleia Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A constituição do direito de superfície sobre o imóvel objecto da proposta, mediante o recurso a Hasta Pública, ao abrigo 
do disposto no art" 64°, n° 1 f), n° 2 aI. b), art. 53°.n° 2 aI. i), ambos da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n" 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nas condições estabelecidas na proposta de Anúncio da Hasta Pública, 
anexos que a integram e demais documentos, em anexo.” ---------------------------------------------------------------------- 

Para os devidos efeitos, ficará anexo à presente acta, cópia dos documentos referidos na 
presente proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Após análise da presente proposta o Vereador Idalino, começou por referir que concorda com 
a mesma e que é foi uma das medidas propostas pelo Partido Socialista na altura da 
Campanha Eleitoral, requalificar o actual Parque de Campismo, criando condições para a sua 
abertura durante todo o ano.--------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas referiu que também concorda com a proposta apresentada, só não 
concorda com as condições gerais no que respeita ao prazo de pagamento dos restantes 50 % 
que serão pagos em prestações anuais durante 15 anos. Propõe que seja alterado para 30 anos 
de vigência do direito de superfície, a contar do 3º ano, mantendo-se as actualizações 
previstas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, começou por referir que o seu voto será contra, porque o 
Plano de Urbanização de Sines que se encontra em vigor, determina outro uso para aquela 
zona, e que nos termos na lei o PU só poderá ser alterado a partir de 2011. ------------------------  

O Presidente da Câmara em resposta à posição do Vereador Francisco Pacheco, referiu que 
essa questão foi analisada pelos Serviços Jurídicos,  que fundamentaram a decisão da 
apresentação desta proposta , e que para resolver todos os problemas a Câmara está a elaborar 
um Plano de Pormenor para aquela zona,  para que tudo se faça  dentro da legalidade, e que 
esta é uma forma de dotar a cidade com um bom equipamento para atrair turistas ao Concelho 
de Sines e dinamizar a economia da cidade. -------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, solicitou ainda que seja dado conhecimento à Assembleia 
Municipal de Sines, a sua tomada de posição, referente a este assunto. -----------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 08/2010 

 
 Reunião (2010-03-31) 
  Pág. 4 de 10 

 

Deliberação: Aprovada por maioria a presente proposta com o voto contra do Vereador 
Francisco Pacheco, devendo ser alterado o ponto 6, das condições gerais no que respeita 
ao prazo de pagamento dos 50 %, que serão pagos em prestações anuais. Assim, o nº 6 
deverá passar a dizer que os restantes 50% serão pagos ao longo de 30 anos de vigência 
do direito de superfície, a contar do 3º ano, mantendo-se as actualizações previstas. -------  
Ponto 2 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 03/2010 e alteração 
às GOP 2010/2013 – n.º 3/2010; -------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, com o registo de entrada nº 3526, 
datada de 29.03.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------  
“ Serve o presente para em consonância com o que vem determinado pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais, doravante designado por POCAL, submeter à consideração superior proposta para alteração orçamental n.º 
03/2010 e proposta para alteração às GOP 2010/2013 n.º 3/2010. ----------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao orçamento corrente e no que respeita à receita corrente na classificação económica 06.03.07.01 – 
Transferências correntes/ administração central/serviços e fundos autónomos/I.E.F.P. foi considerado o montante de € 
81.155,41, receita a receber do I.E.F.P. e relativa à aprovação das candidaturas n.º 045/CEI+/09 – Contrato Emprego 
Inserção (€51.005,10) e n.º 021/EQE/09 – Programa Estágios Qualificação – Emprego (€ 30.150,31). De forma a manter o 
equilíbrio orçamental e como contrapartida destes montantes, na classificação económica da despesa corrente 05.08.03 – 
Subsídios/Famílias/outras foi considerado o mesmo valor. A salientar que, como determina o POCAL, uma das excepções à 
revisão orçamental aquando do aumento da despesa é a introdução legalmente consignadas, assim a introdução destas 
receitas por recursos à alteração orçamental afigura-se correcta. -----------------------------------------------------------------------  

Quanto à despesa corrente há a salientar que o classificador económico das receitas e despesas a utilizar pelas autarquias 
locais na preparação dos documentos previsionais é o que resulta da adaptação da classificação económica das receitas e 
despesas públicas constantes do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, o qual foi alterado em Dezembro de 2009 
sendo que as ditas alterações eram de aplicabilidade aos documentos previsionais de 2010. Ainda que o classificador tenha 
sido alterado a 09.12.2009 (cf. documento em anexo), as notas explicativas e relativas às classificações alteradas só foram 
conhecidas em momento posterior à apresentação e aprovação dos documentos previsionais. --------------------------------------  

Da consulta às notas explicativas resulta que estão consideradas em orçamento classificações económicas que não são de 
aplicabilidades às autarquias locais, a saber: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

01.01.03 – Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal dos quadros – regime de função pública; --  

01.01.05 – Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal além dos quadros; -----------------------------  

Assim, importa proceder às necessárias correcções o que implica afectar as dotações das classificações económicas acima 
referidas às que tem aplicabilidade nas autarquias locais, pelo que o que está considerado na classificação 01.01.03 deverá 
transitar para 01.01.04 – Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal dos quadros – Regime de 
contrato individual de trabalho, e o considerado na classificação 01.01.05 para o 01.01.09 – Despesas com pessoal/ 
Remunerações certas e permanentes/pessoal em qualquer situação. Ainda no que respeita ao capitulo económico 01. 
Despesas com o pessoal verificou-se que é necessário efectuar reforços na classificação 01.03.05.03 – Despesas com o 
pessoal/Segurança Social/Contribuições para a segurança social/Outras, classificação onde são registados os encargos com 
a segurança social relativos ao pessoal em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas por tempo 
indeterminado e cuja dotação que lhe está afecta, em devido tempo não ficou devidamente acautelada. --------------------------  

É reforçada a classificação 01.02.07 – Despesas com o pessoal/Abonos variáveis ou eventuais/colaboração técnica 
especializada, em virtude do pagamento de bolsas a tutores de estágio do Programa Vida Emprego. -----------------------------  

Ainda neste capítulo económico também é reforçada a classificação 01.01.07 – Despesas com o pessoal/Remunerações 
certas e permanentes/Pessoal em regime de tarefa ou avença, pois vão ser celebrados contratos de avenças com Albina 
Petrolati e Liliana Varela e contrato de tarefa com José Carlos Vilhena. ---------------------------------------------------------------  

Por contrapartida dos reforços, e em consonância com indicações da Ex.ma Sra. Chefe de Divisão de  Recursos Humanos, 
são efectuadas reduções nas seguintes classificações económicas: ----------------------------------------------------------------------  

01.01.04.04 – Despesas com o Pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal Quadro – Regime de contrato individual 
de trabalho/Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho; -------------------------------------------------------------------  
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01.01.06.01 – Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/pessoal contratado a termo/pessoal em funções;  

01.03.05.02.02 – Despesas com o pessoal/Segurança Social/contribuições para a segurança social/segurança social – 
regime geral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 No que importa ao capitulo económico 02. Aquisição de bens e serviços, os reforços incidem principalmente na 
classificação económica 02.01.06 – Aquisição de bens e serviços/Aquisição de bens/Alimentação – Géneros para 
confeccionar, para efeitos de aquisição de géneros alimentares para as cantinas escolares, bem como na classificação 
02.02.09 – Aquisição de bens e serviços/Aquisição de Serviços/Comunicações, para que seja possível proceder à 
cabimentação do serviço relativo à utilização da plataforma electrónica bem como da despesa a suportar com telefones/rede 
fixa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

É também necessário proceder ao reforço do saldo afecto à classificação económica 04.07.01 (dotação extra GOP) para 
registo do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sines e o Centro Cultural Emmérico Nunes (datado de 
03.06.2009), bem como o reforço do saldo disponível para futuras cabimentações. ---------------------------------------------------  

As reduções, e de acordo com instruções da Ex.ma Sra. Vereadora Marisa santos, incidem sobre as classificações 
económicas 02/02.02.20 – Aquisição de bens e serviços/Aquisição de Serviços/Outros Trabalhos Especializados, dotação 
afecta à Actividade Relevante n.º 2010/140 Acção 1 – Dia Internacional da Mulher – Animação e produção (€ - 6.136,00], 
bem como na classificação 06.02.01 – Outras despesas correntes/Diversas/impostos e taxas (€-117.000,00). --------------------  

Assim, em conclusão importa dizer que esta alteração incide apenas sobre o orçamento corrente, e importante em reforços 
de € 2.976.933,16 por contrapartida de reduções de € 2.895.777,75, o equilíbrio orçamental mantêm-se inalterado por via 
da introdução de receita corrente no valor de € 81.155,41. -------------------------------------------------------------------------------  

A dotação global afectas às Actividades Mais Relevantes após esta alteração sofre um acréscimo de € 12.000,00. -------------  

É tudo o que se julga oportuno informar, pelo que submete à consideração superior.” ----------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria, com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco 
e abstenção dos Vereadores Mascarenhas e Idalino, a proposta de alteração orçamental.  
Ponto 3 – Assembleia Distrital de Setúbal – Mapa das transferências financeiras para o 
ano 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Assembleia Distrital de Setúbal, com o registo de entrada n.º 5446, datado 
de 18.03.2010, enviando o mapa das transferências financeiras das Autarquias do Distrito de 
Setúbal para o ano 2010. Sendo a comparticipação financeira do Município de Sines de 
12.139,40 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento e aprova. -----------------  
Ponto 4 – Serviço de Património – Envio de mapa alterados do Inventário do Património 
em 31/12/2009; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Património, com o registo de entrada n.º 2981, datada de 
15.03.2010, informando que conforme despacho procedeu-se à alteração do Inventário do 
Património a 31.12.2009, introduzindo-se o registo da participação do Município no Capital 
Social da Polis Litoral Sudoeste, SA, remetendo-se assim os mapas alterados para aprovação.  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a alteração aos mapas de Inventário do 
Património a 31.12.2009. ----------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – Maria Helena Rosa Romão Capela – Avaliação do terreno sito na Rua 
Evaristo Sousa Gago nºs 33 e 35 em Sines; -----------------------------------------------------------  
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Presente informação, da Divisão de Gestão Urbanística, dando conta da avaliação realizada a 
uma parcela de terreno situada na Rua Evaristo Sousa Gago nºs 33 e 35, e informando que o 
valor do mesmo é de 2 040,00 €. --------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da venda do terreno. -----------------------  
Ponto 6 – Serviço de Desporto – Atribuição de apoio financeiro no valor de 2.500,00 € 
para 12ª Edição Raid BTT Alvalade/Porto Covo; ---------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto com o registo de entrada n.º 3057, datada de 
17.03.2010, propondo a atribuição de 2.500,00 € ao Futebol Clube Alvaladense, para apoio à 
organização de mais uma Edição do Raid BTT Alvalade/Porto Covo, que irá decorrer no 
próximo dia 16 de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de 2.500,00 €. --------------------------  
Ponto 7 – DPOTA e DOSU– Aquisição de Serviços de desenho para os projectos de 
arquitectura das Operações “ Centro Recreativo Sineense” e “ Câmara Velha” no 
âmbito da Regeneração Urbana; -----------------------------------------------------------------------  
Presentes informações dos serviços mencionados em epígrafe (entª 1861, 17.02.2010 e email de 
30.03.2010), sobre o procedimento de aquisição de serviços de desenho para os projectos de 
arquitectura das operações no âmbito da Regeneração Urbana. Este procedimento é 
imprescindível à prossecução do projecto de arquitectura bem como ao levantamento do 
edificado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovadas por unanimidade as contratações propostas em regime da 
prestação de serviços de 2 técnicos da área de desenho para desenvolver o trabalho de 
desenho referente aos projectos da Regeneração Urbana, funções que serão temporárias 
e que, como tal, justificam o recurso a estas modalidades de contratação. --------------------  
A contratação destes 2 técnicos de desenho, deverá ser enquadrada na candidatura à 
Regeneração Urbana, atendendo que os seus custos são elegíveis. ------------------------------  
Ponto 8 – DAPU – Concurso de Concepção para o Estudo Prévio do “Plano de 
Pormenor da Antiga Fábrica de Cortiça Socor”; ---------------------------------------------------  
Presente informação com registo de entrada n.º 1467, datada de 05.02.2010, a solicitar a 
substituição dos Termos de Referência do Concurso de Concepção para o Estudo Prévio do 
“Plano de Pormenor da Antiga Fábrica da Cortiça Socor”, dado que foi introduzido uma 
melhor explicitação dos factores e subfactores de seriação das propostas de forma a tornar o 
processo de avaliação mais claro. -------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovados por unanimidade os termos de referência. ----------------------------  
Ponto 9 – Luis da Purificação Merino – Lote 105 – B da Zil II – Obras inacabadas; -------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, sobre as obras inacabadas do Lote 105 
– B, na ZIL – II, do Sr. Luis da Purificação Merino, que se transcreve para os devidos efeitos:  
“ O lote em apreço foi adquirido em 13 de Março de 2002 pelo Sr. Luis da Purificação Merino, após a competente 
autorização conferida pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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As benfeitorias mantidas no lote foram, naquela data, objecto de avaliação pelos serviços que fixaram o seu valor em 44 
700.00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Nesta data, perante a procura de lotes para o desenvolvimento de actividades comerciais/industriais – objecto que integra a 
verdadeira natureza e fim daqueles prédios da ZIL 2 – e considerando que o lote permanece há mais de 8 anos sem qualquer 
actividade, pretende a Câmara Municipal de Sines constituir direito de superfície a favor de novo empresário, sendo que, 
este novo candidato ao lote, preenche todos os requisitos para o efeito (a fazer fé na avaliação produzida pelo GAE), coloca-
se a questão de saber em que termos poderá tal procedimento ser adoptado. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Conclui-se pelo incumprimento por parte do titular das benfeitorias, persistindo fundamentos para que a Câmara Municipal 
execute a deliberação tomada em reunião de Câmara de 20 de Julho de 2006, tornada pública pelo  Edital nº 76/2006. -------  

Para efeitos do referido paragrafo que antecede, importa esclarecer sobre a obrigação de indemnização correspondente às 
benfeitorias existentes naquele lote, motivo pelo qual se ordenou levantamento fotográfico das obras executadas até esta 
data. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perante a situação detectada cumpre, agora, a Câmara Municipal deliberar sobre o interesse na conclusão das obras ou, ao 
invés, concluir pela sua inutilidade, ao abrigo do disposto no artº 88º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a 
contrario, na medida em que as obras se encontram, ainda, num estado bastante embrionário, ordenado consequentemente, 
a demolição das obras executadas de forma a libertar lote de quaisquer ónus ou encargos e, permitindo a realização do seu 
fim último – apoiar o investimento no Concelho e evitar a especulação imobiliária numa zona, cuja criação encontrou 
fundamento no interesse público subjacente ao desenvolvimento de actividades empresariais.” ------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal delibera por unanimidade pela demolição das 
estruturas, tendo em conta o incumprimento do anterior superficiário e o ónus que estas 
representam para o futuro superficiário. -------------------------------------------------------------   
Ponto 10 – Serviço de Património – Abate de Património – Bem n.º 340; ---------------------  
Presente informação do Serviço de Património com o registo de entrada n.º 2965, datada de 
15.03.2010, informando que o bem n.º 340 do Inventário Municipal, inscrito na Matriz 
Predial sob o art.º 500 (carpintaria sita na Quinta da Carola, na Freguesia de Sines), encontra-
se demolido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o abate do bem. ---------------------------------------  
Ponto 11 – Serviço de Património – Abate de Património – Bem n.º 343; ---------------------  
Presente informação do Serviço de Património com o registo de entrada n.º 3072, datada de 
17.03.2010, informando que bem n.º 343, do Inventário Municipal, inscrito na matriz predial 
sob o art.º 730 (habitação no Caminho Grande), encontra-se demolido. ----------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o abate do bem. ---------------------------------------  
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Ponto 12 – Associação de Moradores do Bairro Marítimo de Sines – Pedido de apoio 
para contratação de acordeonista para baile; --------------------------------------------------------  
Presente ofício da Associação de Moradores do Bairro Marítimo de Sines, com o registo de 
entrada n.º 5351, datado de 17.03.2010, solicitando apoio financeiro no valor de 250.00 €, 
para a contratação de acordeonista, para a realização de um baile a realizar no dia 03 de Abril 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição do apoio solicitado. ------------------  
Ponto 13 – Associação de Moradores do Bairro Marítimo de Sines – Pedido de apoio; ----  
Presente oficio da Associação de Moradores do bairro marítimo de Sines, com o registo de 
entrada n.º 5354, datado de 17.03.2010, solicitando apoio financeiro no valor de 250.00 € para 
fazer face a despesas relativas com o primeiro mês de renda, conjuntamente com o mês de 
caução, de uma loja sita no SinesShopping. -------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição do apoio pretendido. -----------------  
Ponto 14 –Leonor Castro – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Serpa 
Pinto n.º 16/18 em Sines; ----------------------------------------------------------------------------------  
Presente email, solicitando informação se a Câmara Municipal de Sines, pretende exercer o 
direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Serpa Pinto n.º 16/18, em Sines. ---------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines, não pretende exercer o direito de 
preferência do referido imóvel. --------------------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Comissão de Toponímia – Constituição da Comissão de Toponímia; ------------  
Presente informação para conhecimento do executivo da Câmara Municipal de Sines, sobre a 
constituição da Comissão de Toponímia, que a seguir se descrimina para os devidos efeitos: --  

Câmara Municipal de Sines ------------------------------------------------------------------------------  
Vereador António Nogueira de Almeida; Dra. Sandra Cristina Patrícia da Silva; o fiscal 
municipal Eduardo Luís Contreiras Pires. ---------------------------------------------------------------  

Assembleia Municipal -------------------------------------------------------------------------------------  
Mara Saramago, Carlos Salvador, José Félix, João Miguel Silva, Carlos Malafaia. --------------  

Junta de Freguesia de Sines ------------------------------------------------------------------------------  
José da Silva Raposo – Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------  

Junta de Freguesia de Porto Covo ----------------------------------------------------------------------  
Luís Manuel Gil – Presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo ---------------------------------  

Ensino Básico------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bernadette Campos de Almeida ---------------------------------------------------------------------------  

Ensino Secundário -----------------------------------------------------------------------------------------  
Célia Maria Conceição Monteiro Parreira Alves -------------------------------------------------------  
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Individualidades --------------------------------------------------------------------------------------------  
Durval Prata Ferreira ----------------------------------------------------------------------------------------  

Maurício Venturinha ----------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 16 – Serviço de Acção Social – Análise dos processos de candidatura ao cartão 
social do Munícipe; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação com o registo de entrada 2458, datada de 02.03.2010, referente à análise 
dos processos de candidatura ao cartão social do munícipe, que se transcreve para os devidos:  

“Após a análise de 14 processos de candidatura ao cartão social e 14 processos de pedido de renovação, a comissão 
constituída para o efeito considera que 17 processos, reúnem as condições de acesso necessárias, no que respeita a 
rendimentos (art.4, alínea c) do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de Sines e 1 processo 
indeferido uma vez que o valor excede o máximo estipulado. -----------------------------------------------------------------------------  

Novos processos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Processo 201 – Mónica Patricia Moreira de Barros -------------------------------------------------------------------------------------  

● Processo 202 – Manuel Domingos da Silva -----------------------------------------------------------------------------------------------  

● Processo 203 – Maria Cândida da Conceição Gregório Valentim ---------------------------------------------------------------------  

● Processo 204 – Maria Amélia Simão Ferreira Monteiro --------------------------------------------------------------------------------  

Processos Renovados ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 08 – José do Carmo Nascimento ---------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 15 – Francisco Catarino Custódio -------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 24 – Jorge Paulo Garcias do Nascimento ----------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 26 – Clementino Assis Lourenço ---------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 33 – Ana Cristina Paulos Martins -------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 55 – Maria Susana Pereira Pinto --------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 58 – Rosa Maria Oliveira -----------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 60 – Bela Cristina do Ó Ferreira Santos -----------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 119 – Rosália Lúcia Pereira --------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 140 – Susana Maria Gonçalves ----------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 147 – Vera Lúcia Moreira de Barros----------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 161 – Edmundo Raposo Estevão ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo Indeferido: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 144 – Ilda da Conceição R. A. Elias Nascimento.” -----------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Serviço Administrativo de Recursos Humanos – Proposta de tolerâncias de 
ponto para o ano 2010; ------------------------------------------------------------------------------------  
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Presente informação do Serviço Administrativo de Recursos Humanos, com o registo de 
entrada n.º 3377, datada de 25.03.2010, com proposta de gozo de tolerâncias de ponto para o 
ano 2010, sendo as datas propostas as seguintes: -------------------------------------------------------  

- Dia 1 de Abril (tarde) --------------------------------------------------------------------------------------  

- Dias 4 ou 11 de Junho, opcional, mas garantido o funcionamentos dos serviços ----------------  

- Dia 4 de Outubro -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Dia 24 de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Dia 31 de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta. ---------------------------------  
Ponto 18 – Fiscalização Municipal – Proposta de Edital – Hasta Pública – Loja n.º 8 do 
Mercado Municipal de Sines; ----------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de edital, para a realização de hasta pública para arrematação da concessão 
da loja n.º 8 do Mercado Municipal de Sines, propondo a data de  09 de Abril de 2010, pelas 
14:00 horas, sendo a base de licitação de € 18,07, à qual se acresce os encargos de energia 
eléctrica mensais. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta de edital. ----------------------  
 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 11:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


