
 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 

ACTA N.º 07/2010 
 

 (Reunião 2010-03-18) 
  Pág. 1 
 

 

Aos DEZOITO 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 PÚBLICA  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 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 02/2010 e alteração 
às GOP n.º 02/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Serviço de Desporto - Mapa de valores a atribuir aos Clubes através do 
PAAD; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Serviço de Desporto - Atribuição de apoio no valor de 1.000,00 € ao Clube 
Náutico de Sines (PAAD); --------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Gabinete Jurídico – Contrato para execução e exploração da Piscina integrada 
no Complexo Desportivo de Porto Covo; -------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – Serviço de Aprovisionamento – Concurso Público n.º 06/2010 – Aquisição de 
materiais para a rede viária – alterações; -------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público – Reconversão urbana da Quinta 
dos Passarinhos II em Sines; -----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Delegação de 
Competências na CIMAL – informação e defesa dos direitos dos consumidores e 
mediação de litígios de consumo; -----------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – CMN – Construção e Manutenção Industrial – Candidatura aos lotes 1231 e 
1232 da ZIl II; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 9 – Casas Brancas – proposta de parceria “Rota Vicentina” com a Câmara 
Municipal de Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 10 – AMBAAL – Associação de Municipios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral – 
Comparticipação dos municípios associados para o ano de 2010; -------------------------------  
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Ponto 11 – Maria Rosa – Consumo de água excessivo devido a rotura; ------------------------  
Ponto 12 – Gabinete Jurídico – Dra. Francisca Ferreira – Inspecção Geral de Finanças – 
análise relativa ao Município de Sines; ----------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Assembleia Municipal de Aljezur – proposta aprovada em 26.02.2010 sobre a 
Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural dos Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Maria Fernanda Silva Cortes – Avaliação do edifício sito na Rua Luís de 
Camões, nºs 35 e 37 e Rua 1º de Maio n.º 1, em Sines; ---------------------------------------------  
Ponto 15 – José Vidal da Costa – pedido de reversão de parcela de terreno – Loteamento 
da Teimosa em Porto Covo – Proposta de Deliberação do Sr. Presidente da Câmara. -----  
Ponto 16 – Vereadora Carmem Francisco _ proposta de deliberação sobre processo de 
loteamento 1/09 sito na Baixa de S. Pedro do requerente Arcos da Baixa – Construção 
Civil Lda; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Gabinete de Apoio a Empresário – Pedido de retirada do lote 1019-A da Zil 
II em Sines; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Predial Lobo Construções Lda - Operação de Loteamento para o artigo 61º 
da Secção EE em Porto Covo; ---------------------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Vereadora Carmem Francisco – Simplex Autárquico – Sines; --------------------  
Ponto 20 – Artur Zacarias Gago Aveiro – Emissão de licença de utilização – Rua das 
Percebeiras n.º 8 – 2º Esq. em Sines; -------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Associação Cabo Verdiana – pedido de isenção de taxs; ----------------------------  
Ponto 22 – DPOTA – proposta de base de licitação de terrenos municipais; -----------------  
Ponto 23 – Vereadora Marisa Rodrigues  - Carta conforto da Autarquia para 
apresentação em Instituição Bancária; ----------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Gabinete Jurídico – minuta de contrato de leasing com o BPI – Aquisição do 
Edifício dos CTT; ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião 14:15 eram horas. -------------------------- 

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
Sendo uma reunião de Câmara Pública e encontrando-se munícipes presentes, o Presidente 
perguntou de alguém queria usar da palavra. ------------------------------------------------------------  

O Sr. Xavier proprietário do estabelecimento Tapas e Canas em Porto Covo, veio solicitar a 
“compreensão” da Câmara Municipal de Sines para o funcionamento do  seu estabelecimento, 
afirmando que o bar foi licenciado para ser compatível naquela zona, mas que neste momento  
devido há existência de queixas, o  horário do  mesmo foi condicionado. E sente que já está a 
ser prejudicado e solicita que a Câmara tenha uma solução para o seu problema, porque no 
seu ponto de visto essas queixas são injustas. -----------------------------------------------------------  
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A Vereadora Carmem Francisco em resposta ao Sr. Xavier, referiu que o processo em causa já 
esteve presente várias vezes em reunião de Câmara, que por esse motivo não irá fazer o 
historial do mesmo, visto ser do conhecimento do executivo. ----------------------------------------  

Informou o Sr. Xavier que a Câmara Municipal vai solicitar à CIMAL as medições de ruído.  -  

Neste momento temos além das queixas dos moradores do andar superior do Bar, temos 
queixas do proprietário do bar, queixas essas de obras clandestinas, no andar já mencionado, 
sendo uma questão que está a ser analisada pelos Serviços da Câmara. -----------------------------  

O Presidente da Câmara, informou que devido aos dias que se aproximam , período de férias 
da Páscoa, admite que seja passada uma licença provisória, caso seja o entendimento do 
restante executivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Perante a proposta do Presidente da Câmara, o restante executivo é favorável à emissão de 
uma licença provisória para os dias referentes às férias da Páscoa. ----------------------------------  

A Sra. Palmira Garcia Nascimento, vem solicitar à Câmara Municipal de Sines autorização 
para a compra de terreno no cemitério municipal. ------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara, informou que atendeu no seu atendimento o filho da Sra. Palmira e 
que transmitiu ao mesmo que a Câmara não tem condições para vender terrenos no cemitério, 
salientando que não  há espaços para futuros enterramentos e que por isso não pode abrir 
excepções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Antes da ordem de trabalhos a Vereadora Marisa Rodrigues deu conhecimento ao executivo 
das contas do Festival Músicas do Mundo de 2009, conforme o solicitado pelo Vereador 
Nuno Mascarenhas: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Festival Musicas do Mundo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Receitas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mecenato – 143 250,00 € -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Merchandising – 17 513,78 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bilheteiras – 172 002,48 € ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ocupação de via pública – 34 742,00 €-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato de concessão (cervejaria) – 63 000,00 € ------------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAL DE RECEITAS – 430 508,26 € -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Despesas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Trabalho extraordinário – 61 251,06 € -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Matérias – primas e subsidiárias – 6 844, 50 € ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Fogo de artificio – 5 760,00 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Material de Escritório 921,08 € ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ofertas 7 158,00 € -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Merchandising – 26 138.00  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ferramentas e Utensílios 639,89 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquisição de bens – 37 740,49 € ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Comunicações – 287,86 € ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Espectáculos – 195 296,11 €--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produção – 287 872,74 € -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segurança – 10 649,75 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquisição de Serviços – 134 994,92 € ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Manutenção e expansão do site – 2 068,92 € --------------------------------------------------------------------------------------  

Divulgação – 52 526,32 €-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Publicidade – 33 147,22 € ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquisição de Serviços – Comunicação Social – 19 721,08 € ----------------------------------------------------------------------  

TOTAL DE DESPENSAS – 883 018,34 € ------------------------------------------------------------------------------------------  

II – Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 02/2010 e alteração 
às GOP n.º 02/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira com o registo de entrada n.º 2425 
datado de 02.03.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------  
“Em conformidade com o previsto no ponto 8.3.1.2 do Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro –POCAL, sem prejuízo 
dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para ocorrer a despesas  não previstas ou rubricas insuficientemente 
dotadas, o orçamento pode ser objecto de alterações  e revisões e no que respeita às alterações estas podem incluir reforços 
de dotações de despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações. Assim, para fazer face às necessidades de 
cabimentação de despesa e em cumprimentos dos preceitos legais, junto se anexa proposta para alteração orçamental n.º 
02/20210 e alteração n.º 02/2010 às Grandes Opções do Plano 2010-2013 (GOP). --------------------------------------------------  

Relativamente à alteração orçamental uma das excepções previstas para o recurso à revisão orçamental aquando de um 
aumento da despesa global é quando tal resulta  da aplicação de receitas  legalmente consignadas, pelo que, na sequência 
de informação do Gabinete da Presidência que se anexa, procede-se à introdução da classificação económica 10.03.07.03 – 
Transferências de Capital/administração Central/Estado – participação comunitária Project. Co-financiados/POA – 
Programa Operacional do Ambiente, dotada com € 2.833,00 valor referente ao pagamento da comparticipação final da 
empreitada prevista no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) no projecto 2006/43 – Praia de Vale Figueiros, Arriba e 
Forte da Ilha – Consolidação, o qual é reforçado com igual valor, como contrapartida da recita introduzida e mantendo 
assim inalterado o equilíbrio orçamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita à despesa corrente afiguram-se necessário efectuar reforços de dotações orçamentais que importam em € 
181.620,00, como abaixo descrito: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No capítulo económico 01. Despesas com o pessoal, em concreto na classificação económica 01.01.07 – Pessoal em regime 
de tarefa ou avença, é necessário efectuar o reforço de € 4.320,00 em virtude da celebração de um contrato de avença com o 
Sr. Joaquim Vitor Palminha Bernardo, que não foi prevista aquando da elaboração do orçamento; -------------------------------  

Relativamente ao capítulo económico 02. Aquisição de bens e serviços os reforços são necessários em virtude de em termos 
de previsões orçamentais os valores para aquisições materiais de stock não terem sido devidamente acautelados. -------------  

No que concerne às despesas de capital, considerando que a cada projecto de investimento está associada uma classificação 
económica, proceder a uma alteração ao PPI significa proceder a uma alteração orçamental, assim são reforçadas as 
classificações 07.01.04.01 – Aquisição de bens de capital/Investimentos/ Construções diversas/ viadutos, arruamentos e 
obras complementares; 07.01.04.04 – Aquisição de bens de capital/Investimentos/construções diversas/iluminação pública; 
07.01.04.09 – aquisição d e bens de capital/Investimentos/Sinalização e trânsito, por contrapartida da redução da dotação 
afecta à classificação 07.01.09 – Aquisição de bens de capital/Investimentos/ equipamento administrativo. -------------------  

Quanto à alteração às Grandes Opções do Plano 2010/2013, esta incide quer nas Actividades Mais Relevantes (AMR) quer 
no PPI. Relativamente às AMR são reforçadas as dotações das actividades n.º 2009/50 acção 1, n.º 2009/54 acção 4 e 
2009/173 acção 6, em virtude de existirem facturas pendentes de registo e a considerar em requisições afectas a estas 
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actividades, mas cujo saldo disponível na requisição não é suficiente para proceder ao registo das facturas. É reduzida a 
dotação das restantes actividades que constam do mapa em anexo, pois são actividades do ano 2009 que já não é previsível 
que venham a ter execução orçamental em 2010. Relativamente ao PPI o reforço incide nos projectos n.º 2006/73 – Rede 
Pública, reparação e beneficiação – 2006/2009; n.º 2006/83 – Sinalização Rodoviária – 2006/2009 (para efeitos de registo 
de facturas à semelhança do que se  passa com as AMR) e n.º 2006/43 – Praia de V. Figueiros, Arriba e Forte da Ilha, 
Consolidação pela contrapartida da introdução da já referida receita de capital, para além desta receita a contrapartida  
dos reforços efectuados é a dotação afecta ao projecto n.º 2010/3 – Aquisição de equipamento. -----------------------------------  

Face ao exposto e para concluir, conforme mapas em anexo, temos a inscrição de uma receita de capital no montante de € 
2.8333,00. Quanto à despesa em termos de orçamento corrente os reforços e as anulações totalizam € 181.620,00 e quanto 
ao orçamento de capital  os reforços implicam em 3.778,00 e anulações comportam € 945,00. O valor global da alteração 
orçamental totaliza € 185.398,00. Após esta alteração orçamental mantêm-se inalterados os princípios orçamentais do 
equilíbrio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho da Vereadora Marisa Rodrigues 
datado de 03.03.2010 “Aprovada a alteração orçamental. À próxima reunião de Câmara 
para ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Serviço de Desporto - Mapa de valores a atribuir aos Clubes através do 
PAAD; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto, com o registo de entrada n.º 387, datado de 
12.01.2010, enviando para aprovação o mapa de valores a atribuir aos Clubes através do 
PAAD – Programa de Apoio às Associações Desportivas referente aos meses de Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. --------------------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO 

A1 - 
Desenvolvi
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l 

Desport
ivo 
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Inscrição 
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E - 
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F1 - 
Execução 
de Obras 

de 
Beneficia

ção 

G - 
Aquis
ição 
de 

Bens 
e 

Equip
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os 

Prémio
s 

Classifi
- cações 

TOTAL 

Academia de 
Ginástica de 
Sines 

4.560,00 €                     4.560,00 € 

Ginásio Clube 
de Sines  5.952,00 €                     5.952,00 € 

Associação 
Caçadores C. 
Sines 

1.824,00 €                     1.824,00 € 

Clube N. L. 
Alentejano 3.648,00 €                     3.648,00 € 

Associação R. 
D. Siniense 3.600,00 €                     3.600,00 € 

Clube de 
Ténis de Sines 240,00 €                     240,00 € 

Sines Surf 
Clube 384,00 €                     384,00 € 

Andebol 
Clube de 
Sines 

9.120,00 €     192,50 €               9.312,50 € 

Independentes 
F. Associação 5.400,00 €                     5.400,00 € 

Vasco da 
Gama A. 
Clube 

14.880,00 €     1.121,00 
€               16.001,00 € 

Grupo Desp. 
B.S. Pedro                       0,00 € 
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Clube Náutico 
de Sines                       0,00 € 

             Totais: 49.608,00 € 0,00 € 0,00 € 1.313,50 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.921,50 € 

Estes valores são referentes aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. O Programa A1 foi calculado por estimativa, o B1 só foi 
contabilizado para o Andebol Clube de Sines e Vasco da Gama uma vez que ainda não temos em nosso poder toda  a documentação dos Clubes para fazer 
cálculos correctos. Existem Clubes que a sua Época Desportiva é de Setembro a Julho e aqueles em que a sua época é de Janeiro a Dezembro. 

Deliberação: Aprovados por unanimidade os valores propostos. --------------------------------  
Ponto 3 – Serviço de Desporto - Atribuição de apoio no valor de 1.000,00 € ao Clube 
Náutico de Sines (PAAD); --------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto com o registo de entrada n.º 2411, datada de 
02.03.2010, propondo a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.000,00 €, conforme 
candidatura apresentada pelo Clube Náutico de Sines ao PAAD, para a organização da 1ª 
Prova do Campeonato Regional de Juvenis que irá ter lugar nos dias 27 e 28 de Março. --------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Gabinete Jurídico – Contrato para execução e exploração da Piscina integrada 
no Complexo Desportivo de Porto Covo; -------------------------------------------------------------  
Presente parecer do Gabinete Jurídico, referente à abertura do procedimento adequado para a 
execução e exploração da Piscina Integrada no Complexo Desportivo de Porto Covo, que se 
transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------------------------  
“ Nos termos do n.º 1 do art 407º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL 18/08, de 29 de Janeiro “entende-se 
por concessão de obras públicas o contrato pelo qual o co-contratante se obriga à execução ou à concepção e execução de 
obra pública, adquirindo em contrapartida o direito de proceder, durante um determinado período, à respectiva exploração, 
e, se assim estipulado, o direito ao pagamento de um preço”, nesses termos o objecto do presente parecer, integrando aquele 
conceito, terá de ser classificado como contrato de concessão de obra pública – na medida em que se traduz na 
possibilidade de execução da piscina pública e respectiva exploração, durante determinado período de tempo. -----------------  

Tratando-se de concessão de obra pública, encontra-se, por força do n.º 2 do art. 16º, submetida à concorrência, devendo 
adoptar um dos procedimentos previstos no n.º 1 do mesmo artigo, designadamente: ------------------------------------------------  

a) Ajuste directo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Concurso público; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Concurso limitado por prévia qualificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Procedimento de negociação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Diálogo concorrencial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, nos termos do artigo 31º, quando esteja em causa a formação de contratos de concessão de obras públicas 
deverá ser adoptado um dos seguintes procedimentos: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) Concurso Público; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Concurso Limitado por prévia qualificação ou 

c) Concurso por negociação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda que tais contratos não impliquem o pagamento de um preço, conforme resulta do n.º 2 do mesmo artigo. ----------------  
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De notar que obstante a terminologia utilizada pelo legislador (“ deve ser adoptado…”) estou em crer que tais 
procedimentos serão obrigatórios, considerando que no n.º 3 do referido artigo, o legislador abriu uma excepção para os 
contratos relativos a concessão de serviços públicos e de sociedade, nos termos da qual, quando razões de interesse público 
relevante o justifiquem, poderá ser adoptado o ajuste directo. ----------------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto, considera-se que o ajuste directo se encontra excluído para a formação do contrato em apreço, devendo ser 
adoptado, de entre aqueles três procedimentos, aquele que, de acordo com os valores de exploração e de execução da obra, 
se revele adequado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a abertura do procedimento adequado. ---------   
Ponto 5 – Serviço de Aprovisionamento – Concurso Público n.º 06/2010 – Aquisição de 
materiais para a rede viária – alterações; -------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Aprovisionamento com o registo de entrada n.º 2899, 
datada de 12.03.2010, informando que por lapso foi fixado nas peças do procedimento 
referente à aquisição de materiais para a rede viária, aprovado em reunião de Câmara de 03 de 
Março, um preço base no valor de € 269.062,82 + IVA, quando o seu valor correcto é de € 
132.626,96 + IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho da Vereadora Marisa Rodrigues 
datado de 12.03.2010 “Aprovado à próxima reunião de Câmara para ratificação”. --------  
Ponto 6 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público – Reconversão urbana da Quinta 
dos Passarinhos II em Sines; -----------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço com o registo de entrada n.º 2188, datada de 24.02.2010, 
referente à escolha e inicio do procedimento, aprovação do Júri e aprovação das peças de 
procedimento para a Reconversão urbana da Quinta dos Passarinhos II em Sines, sendo o seu 
contratual estimado de 162.958,36 €. ---------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o procedimento e respectivas peças, conforme 
o proposto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Delegação de 
Competências na CIMAL – informação e defesa dos direitos dos consumidores e 
mediação de litígios de consumo; -----------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da CIMAl, com o registo de entrada n.º 4118, datado de 01.03.2010, 
solicitando a delegação nesta Comunidade das competências referentes à informação e defesa 
dos consumidores e mediação de litígios de consumo de acordo com as competências 
previstas para os órgãos municipais. ----------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera propor à Assembleia Municipal de 
Sines a delegação das competências aqui referidas, bem como a delegação das 
competências municipais ao abrigo do Regulamento Geral do Ruído. -------------------------  
Ponto 8 – CMN – Construção e Manutenção Industrial – Candidatura aos lotes 1231 e 
1232 da ZIl II; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da empresa CMN, com o registo de entrada 4818, datado de 10.03.2010, 
apresentando candidatura aos futuros lotes industriais com os nºs 1231 e 1232 que irão surgir 
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na Zona Industrial Ligeira de Sines (ZIL II) ambos com cerca de 1.500 m2 cada lote, sendo 
essa a área adequada para criação de instalações à actividade da empresa. -------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 12.03.2010 “ Deferido o pedido tendo em conta a importância desta empresa para 
Sines. À reunião de Câmara para conhecimento e ratificação e ao GAE, Dr. Rui Nunes.”  
Ponto 9 – Casas Brancas – proposta de parceria “Rota Vicentina” com a Câmara 
Municipal de Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de parceria no projecto “Rota Vicentina”, que consiste na implementação 
de uma grande rota de percursos pedestres entre Santiago do Cacém e Sagres, e a sua 
integração na oferta turística da região e junto da comunidade local, sendo a comparticipação 
da Câmara Municipal de Sines deste projecto de 16.993,00 €. ---------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara, datado 
de 09.03.2010 “ Aprovado à reunião de Câmara para conhecimento e ratificação.” --------   
Ponto 10 – AMBAAL – Associação de Municipios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral – 
Comparticipação dos municípios associados para o ano de 2010; -------------------------------  
Presente ofício da Associação de Municipios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, com o 
registo de entrada n.º 4882, datado de 11.03.2010, enviando o mapa das comparticipações dos 
Municipios associados para o ano 2010. Sendo a comparticipação do Município de Sines de 
695,83 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a comparticipação da Câmara Municipal de 
Sines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Maria Rosa – Consumo de água excessivo devido a rotura; ------------------------  
Presente requerimento da Sra. Maria Rosa, com o registo de entrada n.º 4874, datado de 
11.03.2010, solicitando a dispensa de pagamento de € 429,58 de consumo de água, devido à 
sua situação sócio – económica. Este consumo excessivo de água deveu-se a uma rotura e não 
foi detectada a tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera aplicar um pagamento 
correspondente à média do consumo de água do ano anterior a este registo, tendo em 
conta a situação de carência da munícipe e a situação anómala que se verificou. -----------   
Ponto 12 – Gabinete Jurídico – Dra. Francisca Ferreira – Inspecção Geral de Finanças – 
análise relativa ao Município de Sines; ----------------------------------------------------------------  
Presente informação da jurista, Dra. Francisca Ferreira, dando resposta às recomendações da 
Inspecção Geral das Finanças (IGF), que desenvolveu em 2008, numa amostra de 30 
Municipios do País, entre os quais Sines, uma análise do financiamento municipal no âmbito 
da urbanização e edificação, na qual conclui que no que se refere em especial às 
recomendações dirigidas ao Município de Sines, importa esclarecer que os actuais 
regulamentos, quer em execução quer em aprovação respondem na íntegra ao solicitado. ------  
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Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento e delibera remeter os 
documentos à Assembleia Municipal de Sines. ------------------------------------------------------  
Nesta altura da ordem de trabalhos o Vereador Francisco Pacheco, ausentou-se da reunião de 
Câmara, por compromissos anteriormente assumidos, não participando na apreciação e 
votação dos restantes pontos. ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 – Assembleia Municipal de Aljezur – proposta aprovada em 26.02.2010 sobre a 
Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural dos Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Assembleia Municipal de Aljezur, com o registo de entrada n.º 4860, 
datado de 11.03.2010, enviando para conhecimento a decisão dessa Assembleia em recusar 
liminarmente que o processo de revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina entre em discussão pública, rejeitando peremptória e 
categoricamente a proposta de Regulamento do citado Plano, bem como todos os documentos 
que o acompanham. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento e mostra-se solidária 
com o Município de Aljezur, nas suas legítimas posições. -----------------------------------------   

Ponto 14 – Maria Fernanda Silva Cortes – Avaliação do edifício sito na Rua Luís de 
Camões, nºs 35 e 37 e Rua 1º de Maio n.º 1, em Sines; ----------------------------------------  

Presente requerimento da Sra. Maria Fernanda Silva Cortes, com o registo de entrada n.º 
16990, datado de 06.08.2009, solicitando que a Câmara Municipal de Sines informe se 
pretende exercer o direito de preferência do imóvel sito na Rua Luis de Camões, 35 e 37 e 
Rua 1º de Maio n.º 1.  ---------------------------------------------------------------------------  

Face ao solicitando foi feita avaliação por parte dos Serviços da Divisão de Gestão 
Urbanística, que avaliou o imóvel no valor de 50.000,00 €. -----------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines não pretende exercer o direito de opção, 
devendo nos termos da Lei que seja indicado à Câmara Municipal o valor da venda. -----  
Ponto 15 – José Vidal da Costa – pedido de reversão de parcela de terreno – Loteamento 
da Teimosa em Porto Covo, Proposta de Deliberação do Presidente da Câmara; -----------  
Presente proposta de deliberação do Presidente da Câmara Municipal de Sines, sobre 
regularização de parcela “ cedida” ao promotor da Operação de Loteamento José Vidal da 
Costa, titulado pelo alvará de loteamento n.º 2/83 de 07 de Outubro, que se transcreve para os 
devidos efeitos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme referido no parecer emitido pela Directora do Departamento de Ambiente, Planeamento e Urbanismo, anexo à 
presente proposta, no âmbito da operação de loteamento melhor identificada em assunto, foram cedidas parcelas, ao 
Município, que ultrapassaram, em área, largamente os indicadores então fixados na Portaria nº 678/73, de 9 de Outubro. 
Dos 1600m2 de cedência obrigatória foram cedidos, ao Município, 44 640 m2 para os fins fixados na referida portaria e, 
ainda, para que a Câmara Municipal levasse a cabo um projecto habitacional que se traduziu na criação de 14 lotes (cuja 
existência, e ampliação, foi legalizada mediante aprovação de operação de loteamento Municipal, datada de 2002), dos 
quais uns foram cedidos em direito de superfície e outros alienados (conforme consta dos documentos anexos a esta 
proposta), sem prejuízo das parcelas de terreno destinadas à criação de infraestruturas, espaços verdes de utilização 
colectiva e equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Em 1986, conforme resulta do processo e do parecer em anexo, o proprietário solicitou à Câmara Municipal, a ocupação de 
parte de parcela já cedida ao Município com edificação (anexo) destinada a garagem e arrumos e ampliada em 88, também 
com aprovação da Câmara Municipal de Sines, por deliberação tomada em reunião de 25 de Maio de 1988.  
Apesar das aprovações referidas e das recomendações técnicas, a operação de loteamento não chegou a sofrer qualquer 
alteração que a adequasse à realidade da parcela cedida no âmbito da operação de loteamento e que permitisse regularizar 
a situação da edificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nestes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Considerando que a solução, nesta data, não pode levar em conta as actuais condições de mercado, sob pena de se 
traduzir numa clara injustiça, fundamentada no tratamento desigual de situações análogas, se considerarmos as 
especialidades e particularidades entretanto assimiladas pelo mercado imobiliário de Porto Covo. ------------------- 

2. Considerando a proposta, oportunamente, apresentada, à Câmara Municipal, pelos herdeiros do promotor (com o 
fim de poderem dar seguimento à transmissão mortis causa) e que se traduziria na permuta da parcela de terreno 
propriedade da Câmara Municipal de Sines com a área de 469,44 m2, com a Parcela III com a área de, que 
permaneceu na titularidade do promotor e que não se encontra afecta a qualquer fim, por valor equivalente; ------- 

3. Considerando que o promotor da operação de loteamento, aquando da sua aprovação, permitiu à Câmara 
Municipal desenvolver um projecto habitacional de grande importância, até em termos sociais; ----------------------- 

4. Considerando, ainda, a responsabilidade da Câmara Municipal no arrastamento desta situação, omissão 
susceptível de causar graves prejuízos aos interessados; ---------------------------------------------------------------------- 

5.  Considerando, finalmente, a importância, pela sua localização, da Parcela III em matéria de protecção ambiental, 
principalmente se tivermos em conta o projecto de requalificação do Portinho de Porto Covo, que integra o 
programa do “POLIS DO LITORAL”, já aprovado; --------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A aprovação da proposta do interessado, reproduzida no nº 2, no sentido de autorizar a permuta das duas parcelas, por 
valor equivalente e que se dê sequência à alteração da operação de loteamento no sentido de permitir a regularização da 
situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta. ---------------------------------   
Ponto 16 – Vereadora Carmem Francisco -proposta de deliberação sobre processo de 
loteamento 1/09 sito na Baixa de S. Pedro do requerente Arcos da Baixa – Construção 
Civil Lda; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de deliberação da Vereadora Carmem Francisco sobre o processo de 
Loteamento 1/09 sito na Baixa de S. Pedro do requerente Arcos da Baixa – Construção Civil 
Lda, que se transcreve para os devidos efeitos: ---------------------------------------------------------  
“ O presente processo de loteamento deu entrada a 27 de Março de 2009, acompanhado do pedido de anulação do processo 
de loteamento n.º 7/2008, que o antecedeu, não tendo chegado a ser alvo de deliberação pela Câmara. --------------------------  

Antecederam-no ainda o estudo prévio de operação de loteamento com o n.º IP 10/2006, concluído em 15.06.2007. Este 
procedimento ocorreu antes da entrada em vigor do PU de Sines (Janeiro de 2008). -------------------------------------------------  

O parecer técnico que recaiu sobre o loteamento em 14.04.2009, aponta como principais problemas: ----------------------------  

1. Não cumprimento dos lugares de estacionamento exigíveis, encontrando-se em falta 14 lugares. O promotor opta por 
disponibilizar apenas 1 lugar de estacionamento por fogo, e não os três exigidos pelo PU de Sines (considerando que todos 
os lotes têm área superior a 120 m2), ou sejam, 19 em vez de 57. Ao contrário, em vez dos 17 lugares de estacionamento 
público exigíveis, são previstos 41 (uma vez que 6 dos 47 indicados estão fora da área a lotear)1. ---------------------------------  

2. O interesse nos espaços disponibilizados ao município (áreas de cedência) para equipamentos de utilização colectiva, 
sendo um à entrada do loteamento, com 277,00 m2 de área e outro junto à servidão rodoviária ao IC 4, com a área de 
696,50 m2, a confinar com as traseiras de edifício existente e com o polidesportivo, com área irregular, que não permite 
sequer uma eventual ampliação deste equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Não referido no parecer, mas relevante, é a questão da cedência de espaço verde, com 72,90 m2 na área de servidão do 
IC 4 (questão levantada no processo anterior), assim como a localização da maior área de cedência para espaço verde, com 
1766,30 m2, constituída por uma faixa de 10 m de largura entre o limite dos lotes 1 a 5 (e lote existente) e a área de talude. 
Esta faixa, situa-se nas traseiras do loteamento, e não se trata de uma parcela apta a constituir um espaço verde urbano de 
utilização colectiva interessante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 07/2010 

 
 Reunião (2010-03-18) 
  Pág. 11 de 16 

 

Por vicissitudes diversas, designadamente o interesse da empresa proprietária do terreno, considerando o falecimento de um 
dos sócios, o processo não teve decisão, vindo a ser pedido um ponto de situação e verificação de questões relacionadas com 
o cadastro, mais recentemente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta reapreciação (parecer técnico de 26.02.2010), foi verificado que a área objecto da operação de loteamento extravasa 
os limites do prédio, ocupando terreno municipal, designadamente a faixa que se pretendia ceder para a área verde. ---------  

Tendo em conta o exposto, proponho o indeferimento do projecto de loteamento, sendo transmitido ao requerente o teor do 
parecer técnico de 14.04.2009, até ao ponto 4: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Análise ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O pedido de enquadra-se num pedido de licenciamento de uma Operação de Loteamento, conforme resulta da alínea a) do 
n.º 2 do artº 4º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro.-----------------  

No que se refere à instrução do pedido, tendo presente a Portaria nº 232/2008 de 11 de Março, designadamente o disposto 
no seu art 7º, o pedido encontra-se deficientemente instruído, encontrando-se em falta os elementos a seguir elencados: ------  

- Planta da situação existente, à escola de 1:1000 ou superior, com indicação dos elementos ou valores naturais e 
construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade pública; ------------------------------------------------------------  

- Estudo que demonstre a conformidade com o regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica adequada 
relativa à situação actual e à decorrente da execução da operação de loteamento; ---------------------------------------------------  

Enquadramento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O Loteamento proposto, encontra-se inserido no Plano de Urbanização de Sines. -------------------------------------------------  

O mesmo prevê os seguintes parâmetros urbanísticos: -------------------------------------------------------------------------------------  

- UOPG: Baixa de S. Pedro --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sub-UOPG: Baixa de S. Pedro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Secção:9-1-3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Dinâmica Urbanística: Espaço urbano a consolidar -------------------------------------------------------------------------------------  

- Uso de Solo: Habitacional --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Intensidade de Utilização: Média densidade ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nº máximo de pisos: 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Altura máxima da fachada: 6.5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Índice de Utilização Bruto máximo: 0.45 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Área total do prédio: 11576,58 m2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Área total de lotes: 4479,90 m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nº de Lotes: 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nº total de fogos: 19 (11 T3 + 8 T4)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nº de lugares de estacionamento: 66 (47 lugares no exterior; 19 lugares no interior dos lotes); ------------------------------------  

Área de construção total: 3763,08 m2 (36111,08 m2 destinado a construção para habitação + 152,00 m2 destinado a 
anexos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Área de construção contabilizada para o índice de utilização bruto: 3763,08 m2 -----------------------------------------------------  

Índice de utilização bruto: 0.32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Área de cedência para espaços verdes: 1984,50 m2 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Área de cedência para equipamento: 973,50 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Área de domínio público: 2650,10 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Análise ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Em análise da proposta apresentada, do ponto de vista técnico considera-se viável, no entanto deverão ser 
esclarecidos/rectificados os seguintes pontos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Desconformidade com a alínea a) do ponto 9 do artigo 54º do Regulamento do P.U – “Os espaços destinados a 
estacionamento devem ser dimensionados de modo a garantir uma faixa de 2,5 metros de largura para estacionamento em 
linha, paralelo à faixa de rodagem”. A proposta apresenta uma faixa de 2,25 m; -----------------------------------------------------  

- São propostos 6 lugares de estacionamento fora do limite da área de intervenção; -------------------------------------------------  

- Não se verifica o nº mínimo de lugares de estacionamento exigíveis. Para a área de construção destinada a habitação, 
seriam necessários 74 lugares (57 para fogos propostos + 17 lugares para estacionamento público). Na proposta 
apresentada verificam-se apenas 60 lugares. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Não se encontra assinalado o acesso à moradia já existente junto ao Lote 1. Tal acesso não deverá incompatibilizar-se com 
os estacionamentos em frente propostos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere pela obrigatoriedade de cumprimentos dos parâmetros para estacionamento do PU de 
Sines; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal manifeste não ter interesse nas áreas propostas para equipamento de utilização colectiva, pela sua 
exiguidade, num caso, e localização, no outro, sem prejuízo das alterações que houver a fazer em função da actualização da 
planta cadastral; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal não aceite a cedência das áreas verdes de utilização colectiva (sem prejuízo das alterações que 
houver a fazer em função da actualização da planta cadastral) pela sua localização, num caso, e exiguidade nos outros dois 
casos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de deliberação: -------------------------  
Ponto 17 – Gabinete de Apoio a Empresário – Pedido de retirada do lote 1019-A da Zil 
II em Sines; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada 3004, 
datado de 16.03.2010, solicitando que seja retirada a parcela de terreno entre os lotes 1019 e 
1021 da ZIL II, denominada por 1019 - A , atribuído à empresa JFSC, Lda, visto que a 
referida empresa após vários contactos, não assinou o contrato de cedência da parcela em 
causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 16.03.2010, “ Concordo, proceder à retira da parcela de terreno entre os referidos 
lotes, tendo a manifesta falta de interesse da Empresa JFCS, Lda. À Reunião de Câmara 
para conhecimento e ratificação.” ----------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Predial Lobo Construções Lda - Operação de Loteamento para o artigo 61º 
da Secção EE em Porto Covo; ---------------------------------------------------------------------------  
Presente requerimento de Predial Lobo Construções Lda, Urbilobo – Construção Civil, Lda e 
Raquel Maria Cruz Almeida, com o registo de entrada n.º 3639, datado de 22.02.2010,  
apresentando os elementos reformulados  referentes à operação de Loteamento mencionada 
em epígrafe, de forma a conformá-la com o Plano de Urbanização de Porto Covo (conforme 
notificação, através do oficio da Câmara Municipal de Sines, com o registo 661 de 29 de 
Janeiro de 2010),  e solicitando a aprovação do projecto de licenciamento. Sobre o mesmo 
recaiu o seguinte parecer técnico que se transcreve para os devidos efeitos: -----------------------   
1. O pedido enquadra-se num pedido de licenciamento de uma Operação de Loteamento, conforme resulta da alínea a) do n° 
2 do art. 4° do DL 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pela Lei n° 60/07, de 4 de Setembro. --------------------- 
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No que se refere à Instrução do pedido, tendo presente a Portaria n° 232/2008 de 11 de Março, designadamente o disposto 
no seu art 7°, o pedido encontra-se correctamente instruído. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUADRO I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1 – Quadro síntese de edificabilidade – Plano de Urbanização do Porto Covo. ---------------------------------------------------- 
SUOP Área da 

SUOP 
Índice de 
Construção 

Índice de 
Implantação 

Área em 
cave 

N.º de 
fogos 

N.º de 
pisos 

Cércea Observações 

 
13.1 

 

 
41 369,00 m2 

 
0,50 

20 684,50 m2 

0,30 
12 410,70 m2 

 
------- 

 
66 

 
2 

 
6,5 m 

 
Habitação 

 
14.1 

 

 
27 259,00 m2  

 
0,50 

13 629,50 m2 

0,30 
8 177,70 m2 

 
------- 

 
44 

 
2 

 
6,5 m 

 
Habitação 

 
14.2 

 
20 381,00 m2 

 
--------- 

0,50 
10 190,50 m2 

 
------- 

 
------- 

 
1 

 
7,00 m 

Multi-usos 
(peq.Ind + 

armaz.) 
 
1.2 – Quadro Síntese de edificabilidade – Proposta Operação de Loteamento. ------------------------------------------------ 

 
SUOP 

Área da 
SUOP 

Índice de 
Construção 

Índice de 
implantação 

Área em 
Cave 

N.º de 
fogos 

N. de 
pisos 

Cércea Observações 

 
13.1 

 
41 369,00 m2 

0,39 
16 154,00 m2 

0,22 
9 194m,00m2 

4 620,00 m2 66 22 6,5 m Habitação 

 
14.1 

27 259,00 m2 0,38 
10 295,50 m2 

0,21 
5 659,50 m2 

3 080,00 m2 44 2 6,5 m Habitação 

14.2  
20 381,00 m2 

0,11 
2 241,40 m2 

0,11 
2 241,40 m2 

 
 730,00 m2 

 
------- 

 
1 

 
4,50m 

Comércio/Serviços/
Restauração 

 
Quadro II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Parâmetros de dimensionamento (estacionamento) – Plano de Urbanização do Porto Covo e portaria n.º 216-B/2008. -  

Quadro Comparativo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUOP N. de Lugares Necessários N. de Lugares Propostos 

 

13.1 

66 Fogos 1,5 Lugar/fogo=37.50m2 de 
área bruta no interior do 

lote 

No interior do lote não é 
indicado a localização 

Est. Público 20 40 

 

14.1 44 Fogos 1,5 Lugar/fogo=37.50m2 de 
área bruta no interior do 

lote 

No interior do lote não é 
indicado a localização 

Est. Público 13 32 

 

 

 

14.2 

 

Comercio/Serviços/Restauração 

No caso de comércio = 
12+6+12+12+12+12+8 – 72 
lugares 

No caso de serviços = 
11+6+11+11+11+11+7 = 68 
lugares 

No interior do lote não é 
indicado a localização 

Est. Público No caso de serviços, o n.º de 76+8 (junto ao cemitério) = 84 
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lugares será acrescido de 30% 
(+20 lugares) 

 

2.1 Parâmetros de dimensionamento (espaços verdes de utilização colectiva e equipamento de utilização colectiva) – Plano 
de Urbanização de Porto Covo e portaria n.º 216-B/2008. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUOP 

Área bruta 
de 

construção 

Nº de 
Fogos 

Área a ceder p/espaços 
verdes 

Área a 
ceder 

proposta 

Área a ceder 
p/equipamentos 

Área a 
ceder 

proposta 

 

13.1 

16 154,00 
m2 

66 1878,00m2  

 

6 203,40 
m2 

2310,00m2  

 

6 
646,80m2 

 

14.1 

10 295,50 
m2 

44 1232,00 m2 1540,00 m2 

 

14.2 

2 241,40 m2 ------- No caso de Com/Ser. 

(28m2/100m2abc) = 627.53 
m2 

No caso de Com/Ser. 

(28m2/100m2abc) = 
560.30 m2 

Total 28 690,90 
m2 

110 3737,53 m2 4 410,30 m2 

 

Análise: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Em análise das alterações introduzidas à proposta anteriormente submetida a aprovação, verificou-se que as mesmas se 
conformam com o definido na planta de zonamento do Plano de Urbanização de Porto Covo. -------------------------------------  

3. Atendendo que a proposta se encontra em conformidade, julga-se oportuno o envio das peças desenhadas constantes no 
processo (relativas às infraestruturas), para consulta da DOSU. ------------------------------------------------------------------------  

4. Face ao exposto, de forma que a proposta apresentada possa merecer aprovação, deverá: --------------------------------------  

•Aguardar-se a recepção do parecer favorável a emitir pelo DOSU. --------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o Loteamento, no que se refere ao desenho 
urbano e parâmetros, condicionado à admissibilidade da utilização para indústria que 
não tenha incompatibilidade em matéria de ambiente, designadamente emissões e ruído, 
nos lotes da área multiusos. As obras de urbanização, carecem ainda de parecer do 
DOSU, que se solicita com urgência. -------------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Vereadora Carmem Francisco – Simplex Autárquico – Sines; --------------------  
Presentes alterações à minuta de protocolo Simplex Autárquico previamente aprovado pela 
Câmara Municipal de Sines. De referir que as alterações são as seguintes: ------------------------  

-  Medida IS04 – Licenciamento Urbanístico Digital foi sugerida e adoptada por todos os 22 
novos municípios aderentes ao Simplex Autárquico. O seu objectivo visa não mais do que dar 
cumprimento ao já disposto na lei n.º 60/2007. ---------------------------------------------------------  

- Medida  IS06 – Serviços dos Municípios nos balcões “Empresa na Hora”, o motivo da sua 
não inclusão teve a ver com o facto de em Sines não haver balcão empresa na hora. -------------  

Deliberação: Aprovadas por unanimidade as alterações à minuta de protocolo 
previamente aprovada pela Câmara Municipal de Sines. -----------------------------------------  
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Ponto 20 – Artur Zacarias Gago Aveiro – Emissão de licença de utilização – Rua das 
Percebeiras n.º 8 – 2º Esq. em Sines; -------------------------------------------------------------------  
Presente proposta dos serviços, propondo que a Câmara Municipal de Sines, delibere que em 
edifícios construídos antes da entrada em vigor do RMEU (1983), seja dispensada de 
licenciamento intervenções desde que se encontrem executadas há vários anos, como antecede 
na grande maioria dos casos, emitindo assim a licença de utilização sempre que se encontrem 
asseguradas as restantes questões. -------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta. ---------------------------------  
Ponto 21 – Associação Cabo Verdiana de Sines e Santiago do Cacém – pedido de isenção 
de taxas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da associação com o registo de entrada n.º 5266, datado de 16.03.2010, 
solicitando a isenção de pagamento de taxas aplicadas durante o ano 2010. -----------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 22 – DPOTA – proposta de base de licitação de terrenos municipais; -----------------  
Presente fundamentação à proposta de base de licitação para diversos lotes de terreno 
destinados a construção de moradias unifamiliares na cidade de Sines e de uma escola na 
Cabeça da Cabra que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------  
“(…) na análise dos valores proposto é necessário considerar os eguintes aspectos: -------------------------------------------------  

1 – Actual conjuntura nacional e internacional que dificulta o acesso ao crédito bancário; -----------------------------------------  

2 – Actual estado do mercado imobiliário em Sines, que teve quebras no valor dos lotes na ordem dos 10 % no espaço de um 
ano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – Localização dos terrenos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5 – Actual estado de execução das infraestruturas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, apresenta-se em anexo  um documento (cópia anexa à presente acta para os devidos efeitos) com a proposta 
de base de licitação para os diversos terrenos, com a apresentação do valor por metro quadrado de terreno e a indicação de 
factores positivos e negativos que influenciam a receptividade do mercado. -----------------------------------------------------------  

Da análise do anexo tecem-se os seguintes comentários: ----------------------------------------------------------------------------------  

1 – A escola da Cabeça da Cabra, apesar de enorme área disponível é penalizada pela necessidade de reabilitação e de 
adaptação do edifício; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – O lote 2 do Loteamento Municipal de São Rafael II é beneficiado pela sua área e localização. --------------------------------  

3 – Os quatro lotes do Loteamento Municipal do farol, apesar de apresentarem um custo por metro quadrado semelhante ao 
lote 2 do Loteamento Municipal de São Rafael II, são beneficiados pela área dos lotes mas prejudicados pela localização. ---  

4 Os nove lotes da Urbanização do Convento constituem-se como a melhor opção em Sines face à localização e qualidade do 
espaço público (ainda em execução). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovados os valores de alienação dos lotes municipais. -------------------------  
Ponto 23 – Vereadora Marisa Rodrigues - Carta conforto da Autarquia para 
apresentação em Instituição Bancária; ----------------------------------------------------------------  
Presente proposta de deliberação da Vereadora Marisa Rodrigues que se transcreve para os 
devidos efeitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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No sentido de realizar investimentos na aquisição de instrumentos e outros equipamentos de som necessários à prossecução 
do projecto da EAS e face à dificuldade de fazer face a esses investimentos necessários ao bom funcionamento da EAS 
através de receitas próprias, sobretudo por força da aplicação ao contrato de patrocino com o ministério da educação dos 
valores previstos em orçamento de estado para 2009 e, portanto, desadequados da realidade da escola em 2010, em que se 
verificou um aumento exponencial do número de alunos não acompanhado dos necessários meios financeiros, decidiu a 
associação em causa, contratualizar uma operação financeira junto de instituição bancária. -- 
Considerando que a Câmara Municipal de Sines é detentor da maioria das unidades de participação da referida associação, 
a instituição bancária solicita, como garantia, a existência de uma carta conforto da autarquia na qual a mesma se 
compromete a não vender as respectivas unidades de participação, sem consentimento prévio da instituição bancária, 
durante o prazo de financiamento que é de 5 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, e pelo presente, proponho deliberação da Câmara Municipal favorável à assumpção deste compromisso.--------------- 
Deliberação: Aprovado por maioria, com os votos de abstenção dos Vereadores Idalino 
José e Nuno Mascarenhas, a assumpção por parte da Câmara Municipal de Sines do 
compromisso de não proceder à venda da sua participação na Associação Pro-Artes sem 
o prévio conhecimento da Instituição Bancária (BES) durante o prazo de financiamento 
de 5 anos. Este compromisso será assumido mediante assinatura de carta de conforto 
com este teor, cuja minuta será remetida pela Instituição Bancária. ---------------------------  
Ponto 24 – Gabinete Jurídico – minuta de contrato de leasing com o BPI – Aquisição do 
Edifício dos CTT; ------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete Jurídico, solicitando a aprovação da minuta do contrato de 
leasing com o BPI para a aquisição do imóvel sito na Praça Tomás Ribeiro (Antiga Estação 
dos CTT). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente minuta do contrato. --------------------  
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 16:50 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


