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Aos QUINZE de ABRIL  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 – DAPU – Departamento de Ambiente, Planeamento e Urbanismo – Alteração 
ao Loteamento Municipal da ZIL – II – Norte;------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Presidente da Câmara – Despacho de ratificação do pagamento da verba 
inelegível pelo POPH, paga pela Câmara Municipal de Sines à Estagiária Carla Sofia 
Conceição José Garganta Custódio; -------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Divisão de Recursos Humanos – Balanço Social 2009; --------------------------------  
Ponto 4 – Gabinete Jurídico – Adenda ao Contrato de Empréstimo 9015/004407/991 – 
Financiamento Biblioteca Municipal e Centro de Artes de Sines; -------------------------------  
Ponto 5 – DPOTA -  Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano 
e da Costa Vicentina; --------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Divisão de Recursos Humanos – Proposta para abertura de concursos; ----------  
Ponto 7 – Divisão de Recursos Humanos – Proposta de abertura de procedimentos 
concursais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Serviço de Património – Abate de Património – Bens n.º 208 e 215; ---------------  
Ponto 9 – Serviço de Património – Abate de património – Bem n.º 158; -----------------------  
Ponto 10 – Gabinete Jurídico – Proposta de adenda ao Protocolo com a Escola Poeta Al 
Berto para a cedência do Pavilhão Gimnodesportivo; ---------------------------------------------  
Ponto 11 – Serviço de Desporto – Atribuição de apoio financeiro – Federação 
Portuguesa de Pentatlo Moderno; ----------------------------------------------------------------------  
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Ponto 12 – A GRALHA – Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo - pedido de 
apoio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Sociedade Columbófila Vasco da Gama – pedido de apoio; ------------------------  
Ponto 14 – Casa do Estudante – Envio do Plano Anual de Actividades da Casa do 
Estudante e pedido de apoio para a colónia de férias; ---------------------------------------------  
Ponto 15 – Serviço de Gestão Financeira – Prestação de Contas 2009; ------------------------  
Ponto 16 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Proposta de retirada do lote 94 – E, na 
Zil II em nome Armindo Pereira; ----------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – António da Conceição Nunes – processo de loteamento n.º 2/2009 – Lugares 
de Estacionamento; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Fernando dos Santos Henriques – Pedido de informação relativa ao prédio 
urbano localizado na Estrada da Costa do Norte em Sines; --------------------------------------  
Ponto 20 – Divisão de Gestão Urbanística – Reclamação de ruído – falta de acordo 
(Padaria Grão D´Ouro – Rua José Pacheco); --------------------------------------------------------  
Ponto 21 – DPOTA – Anuário Urbanístico do Concelho de Sines 2009; -----------------------  
Ponto 22 – Divisão de Gestão Urbanística – Vistoria ao Estabelecimento de bebidas 
“Cocktail Bar”, explorado por Ernesto Luís Ildefonso Silva; ------------------------------------  
Ponto 23 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de alvarás de obras de 
edificação emitidos no mês de Março de 2009; ------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas no mês de Março de 2009; -----------------------------------------  
Ponto 25 – Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega – pedido de apoio 
para as Comemorações do 1º de Maio; ----------------------------------------------------------------  
Ponto 26 – Serviço de Empreitadas – Escolha e início do procedimento – Construção da 
Escola Básica e Jardim de Infância Integrada na EB 2,3 Ciclo Vasco da Gama; ------------  
Ponto 27 – Serviço de Empreitadas – Escolha e início do procedimento – Reabilitação e 
Reperfilamento da Estrada Municipal n.º 554 em Porto Covo; ----------------------------------  
Ponto 28 – CIMAL – Elaboração de mapas de ruído; ---------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião 14:20 eram horas. -------------------------- 

I – Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – DAPU – Departamento de Ambiente, Planeamento e Urbanismo – Alteração 
ao Loteamento Municipal da ZIL – II – Norte;------------------------------------------------------  
Presente proposta de alteração ao loteamento Municipal da Zil II em Sines, que visa criar dois 
novos lotes no actual terreiro de feiras quando anteriormente havia estacionamento, espaços 
verdes e uma parcela para equipamentos. Esta última parcela e parte do anterior 
estacionamento constituem o novo lote B3. -------------------------------------------------------------  
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Sendo apresentado da seguinte forma a constituição dos novos lotes : ------------------------------  

- B2 – Estacionamento 5 646,2 m2; Espaços verdes – 901,5 m2; ------------------------------------  

- B3 – Estacionamento 2 106,2 m2; espaços verdes – 22.3 m2; equipamentos colectivos – 1 
241.9 m2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Isto significa que o estacionamento, os espaços verdes e equipamentos colectivos integrados 
no domínio público municipal, com área de 9 918,1 m2, irão integrar o domínio privado 
municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a alteração ao Loteamento. ------------------------  

No seguimento da aprovação da operação de loteamento da Zil II, é atribuído por 
unanimidade aos Bombeiros Voluntários de Sines, um lote de terreno com a área de 5000 
m2, para instalação de viaturas de fogos e ambulâncias de urgência, e instalação de Escola 
de Bombeiros da zona Sul. ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 – Presidente da Câmara – Despacho de ratificação do pagamento da verba 
inelegível pelo POPH, paga pela Câmara Municipal de Sines à Estagiária Carla Sofia 
Conceição José Garganta Custódio; -------------------------------------------------------------------  
Presente despacho do Presidente da Câmara, que se transcreve para os devidos efeitos: ---------  
“Manuel Coelho Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Sines, no uso das suas competências, 
propõe o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública, foram submetidas 6 (seis) 
candidaturas para a realização de estágios profissionais na administração local (nível V), doravante designado por PEPAL, 
no âmbito do Decreto – Lei n.º 326/99, de 18 de Agosto, financiados pelo POPH. ----------------------------------------------------  

Considerando que no âmbito da oferta de estágios submetidos pela Câmara Municipal de Sines, à data de apresentação da 
candidatura, a notificação de proposta de decisão de aprovação e notificação de decisão de aprovação da candidatura por 
parte do POPH, entidade financiadora, cujos documentos se anexam, deu este órgão inicio aos estágios propostos e 
aprovados, de entre os quais, o da estagiária Carla Sofia Conceição José Garganta Custódio, estagiária do Gabinete de 
Apoio ao Empresário, desde 30.10.2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Posteriormente, na sequência da submissão do formulário de execução física e financeira da candidatura supra mencionada 
ao POPH, foi-nos informado pelo mesmo que a estagiária acima mencionada encontra-se em situação irregular, pelo que o 
estágio da mesma não considerando elegível, pelo que não será comparticipado pelo POPH. --------------------------------------  

Neste sentido há que informar que nos termos do Decreto-Lei n.º 94/2006, de 29 de Maio, cujo âmbito do mesmo é de 
aplicabilidade aos estágios profissionais a realizar na administração local, que este “ (…) destinam-se somente a jovens 
com idade compreendida entre os 18 e os 30 anos, possuidores de licenciatura ou bacharelato (…) ou desempregados à 
procura de novo emprego (…) “, entendendo-se que este último requisito se aplica a pessoas cuja idade compreenda os 18 e 
os 30 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi por este motivo que o estágio mencionado foi considerado inelegível, e como tal não irá ser comparticipado pelo POPH, 
apesar do mesmo ter sido alvo de aprovação por parte daquela entidade, como se pode comprovar pela notificação que se 
anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a situação exposta, e não isentando uma certa negligência por parte dos serviços competentes da Câmara 
Municipal de Sines na condução deste processo, porquanto não foi verificado os requisitos essenciais que a lei obriga no 
âmbito dos estágios do PEPAL, mas também aquando da submissão da candidatura à entidade competente em que a mesma 
foi aceite e aprovada, o que também releva alguma incúria por parte daquela entidade, propõe-se a ratificação do 
pagamento da verba inelegível pelo POPH, paga pela Câmara Municipal à estagiária, desde a data do inicio do estágio, 
30.10.2009, até 31.03.2010, data em que cessou o estágio, pelos motivos já invocados. ----------------------------------------------  
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Deliberação: Aprovado por maioria, com abstenção dos Vereadores Idalino José, Nuno 
Mascarenhas (PS) e Francisco Pacheco (CDU). -----------------------------------------------------  
Ponto 3 – Divisão de Recursos Humanos – Balanço Social 2009; --------------------------------  
Presente documento da Divisão de Recursos Humanos, referente ao balanço social de 2009, 
para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------   
Ponto 4 – Gabinete Jurídico – Adenda ao Contrato de Empréstimo 9015/004407/991 – 
Financiamento Biblioteca Municipal e Centro de Artes de Sines; -------------------------------  
Presente adenda ao Contrato de Empréstimo 9015/004407/991 referente ao financiamento 
Biblioteca Municipal e Centro de Artes de Sines, considerando a reprogramação a que foi 
sujeito o projecto “44-01-FDR-00187 – Biblioteca Municipal e Centro de Artes” 
comparticipado pelo FEDER no âmbito do PORA 2000-2006, conforme resoluta da 
comunicação da Comissão de Coordenação Regional do Alentejo ao Município de Sines e 
que veio fixar em € 951.616,66 € o valor máximo de empréstimo bonificado contratado na 
Caixa Geral de Depósitos com a referência 9015/00407/991 no valor de € 1 758 000,00. -------  

Deliberação: Aprovado por maioria com abstenção do Vereador Francisco Pacheco. -----   
Ponto 5 – DPOTA - Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
da Costa Vicentina; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de deliberação que se transcreve para os devidos efeitos: -----------------------  

Proposta de Deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Reunião de Câmara de 15.04.2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: parecer sobre o Plano de Ordenamento do PNSACV, em consulta pública ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Sines emite parecer desfavorável à proposta de Plano de Ordenamento do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, nos termos do parecer técnico que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

1. A revisão de um plano com a importância do que se está a tratar, pelo seu impacte na preservação dos valores 
naturais e no desenvolvimento económico e social desta região, implica que decorra através de um processo claro 
e linear. Não é admissível, que num processo de planeamento participado a entidade com responsabilidades na 
elaboração do plano não justifique as suas opções e ignore as propostas elaboradas por entidades externas sem 
que para isso apresente qualquer razão (seja ela válida ou não); ------------------------------------------------------------ 

2. Este plano incide sobre uma área com elevada importância devido à existência de valores relevantes do ponto de 
vista da conservação da natureza e à presença de actividades humanas, algumas delas seculares. Esta sã 
convivência é demonstrada pelo respeito e preservação dos valores naturais pelas comunidades locais. A área do 
Parque Natural inserida no concelho de Sines apresenta, de uma forma global, pouca pressão humana, actividades 
compatíveis com os valores naturais existentes e sem povoamento disperso assinalável. Estes factos resultam de 
uma política para o concelho implementada há largos anos e que permitem concluir que a área do Parque Natural 
inserida no concelho de Sines, não obstante a proximidade à Zona Industrial e Logística de Sines, apresenta um 
bom estado de conservação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Não é por isso de admitir, que sejam colocados em causa princípios ancestrais que comprovadamente garantiram 
a manutenção da biodiversidade tais como a prática de actividades do sector primário, designadamente a pesca; -- 

4. Quanto ao sector das pescas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Relativamente à análise do Regulamento e Peças Desenhadas que foram apresentadas pelo ICNB em fase de 
discussão pública que decorre neste momento e até 30 de Abril, e tendo em conta os pareceres anteriores enviados 
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pela CMS relativos às várias versões do Plano que nos foram sendo apresentadas ao longo da sua elaboração, no 
âmbito da CMC (Comissão Mista de Coordenação), e relativamente à actividade piscatória na Área marinha e 
Fluvial do PNSACV, considera-se o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente às limitações impostas à actividade piscatória na Área Marinha e Fluvial do PNSACV, mais uma 
vez estas não vão ao encontro do que se considera ser a melhor política para o desenvolvimento próspero e 
sustentável deste sector, do ponto de vista económico e social. --------------------------------------------------------------- 

Em matéria de desenvolvimento e importância económica a Pesca Comercial é considerada, por todos os 
concelhos do Litoral Alentejano, e por Sines em especial, como uma das actividades que importa desenvolver, 
assim como as actividades económicas associadas (indústria conserveira). É objectivo do desenvolvimento desta 
actividade a valorização e transformação do pescado num produto de maior valor acrescentado que satisfaça a 
procura existente no mercado nacional e internacional. Porém o desenvolvimento e promoção desta actividade 
não são compatíveis com as limitações impostas por este Regulamento, nomeadamente: -------------------------------- 

a) A proibição de algumas artes de pesca:  ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Artigo 59.º Actos e actividades interditas na área marinha e fluvial --------------------------------------------------- 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

p) A pesca comercial por embarcações costeiras, com excepção das artes de cerco e de palangre de fundo, 
nos termos do artigo 73.º; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A proibição da actividade da pesca entre ¼ de milha e a ½ milha: ---------------------------------------------------- 

Artigo 74.º Pesca e apanha comercial -------------------------------------------------------------------------------------- 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Nas áreas de protecção complementar a pesca comercial por embarcações costeiras é apenas permitida 
nas artes de cerco e palangre de fundo a partir da ½ milha de distância à linha de costa. ------------------------- 

 (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) A proibição da venda da licença de pesca a não residentes na área do PNSACV: ----------------------------------- 

Artigo 74.º Pesca e apanha comercial -------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sem prejuízo do regime geral de pescas na área do PNSACV o exercício da actividade da pesca está sujeito 
às seguintes condições: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Ser efectuado por embarcações licenciadas para a área do PNSACV e detentores de licença especial 
emitida pela DGPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Ser efectuado por embarcações de pesca local e costeira registados nas capitanias de Sines e Lagos e na 
Delegação Marítima de Sagres, licenciados no ano de 2009 para o exercício da pesca e com actividade 
comprovada nos últimos 12 meses ou outras construídas em sua substituição desde que pertença do mesmo 
proprietário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A licença referida na alínea a) do número anterior caduca com o abandono da actividade, excepto em caso 
de alienação ou cedência a favor de residente num dos concelhos abrangidos pelo PNSACV. -------------------- 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, considera-se que as limitações impostas por este regulamento conduzirão à diminuição das capturas, 
sendo que o desenvolvimento da Estratégia para este sector preconizada por todos os municípios do Litoral 
Alentejano, depende do aumento das capturas e não o seu contrário. ------------------------------------------------- 

Relativamente à protecção ambiental das Áreas Marinhas e Fluviais, nomeadamente da Área Marinha, 
considera-se que as limitações impostas nas Áreas de Protecção Complementar no que diz respeito à 
actividade piscatória não deveriam existir, nomeadamente as acima mencionadas, uma vez que as áreas de 
Protecção Total e Parcial I e II, já asseguram a devida protecção ambiental, sugerindo-se, para boa 
compatibilização das actividades humanas, neste caso a Pesca, com a protecção da natureza, uma gestão 
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proactiva, como o reforço dos stocks através de repovoamento, (culturas marinhas), tendo em consideração 
de que o quadro legislativo que regula a actividade piscatória já tem em conta a protecção do meio marinho, 
assim como os períodos de defeso. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescente-se ainda que os impactes sociais que estas medidas terão nas comunidades piscatórias de todo o 
Litoral Alentejano, conduzindo ao desemprego centenas de pescadores, pois a pouca rentabilidade da sua 
actividade, agora já perceptível, agravar-se-á com as limitações ao uso de determinadas artes, o que não irá 
cobrir os seus custos (manutenção das embarcações/combustível). ---------------------------------------------------- 

Pelo exposto considera-se que intervenção do PNSACV em matéria de defesa dos valores naturais do mar, 
deverá limitar-se a assegurar a sua sustentabilidade, e não a sua transformação num “Santuário Marinho”, 
permitindo o desenvolvimento das actividades económicas, nomeadamente a Pesca, considerando-se que as 
zonas de protecção total e parcial asseguram o propósito da Protecção e da Conservação, sendo que a gestão 
da Área de Protecção Complementar, pela sua natureza e valores em presença deverá derivar de um 
consenso entre todas as entidades envolvidas.” --------------------------------------------------------------------------- 

5. A proibição da actividade da pesca entre ¼ de milha e a ½ milha irá traduzir-se numa redução efectiva da pesca o 
que conduzirá ao abandono da actividade. A imposição desta norma deriva do desconhecimento quer das 
características físicas da costa alentejana quer das artes artesanais. A costa alentejana, na parte correspondente 
ao concelho de Sines, é rochosa constituindo, naturalmente, refúgio para as espécies. A zona rochosa encontra-se 
dentro do ¼ de milha definido legalmente e no interior do qual existe a interdição da pesca comercial. A proposta 
de plano prevê aumentar esta interdição para a ½ milha. Se em zona pouco profundas, a medida não é lesiva, no 
caso específico desta costa o caso não se afigura como tal. As artes artesanais, selectivas por natureza, 
apresentam limitações para profundidades superiores a 15/20 metros. A partir da ½ milha ocorrem profundidades 
superiores às referidas pelo que a possibilidade de pesca, através de artes artesanais irá ser menor. Propõe-se que 
as limitações à actividade da pesca sejam aquelas existentes pela lei geral. ------------------------------------------------ 

6. Questiona-se como pretende o ICNB delimitar fisicamente as zonas e quais as coordenadas dos paralelos da 
presente proposta. O ICNB nunca respondeu a esta questão e ao contrário do afirmado no Parecer Final da 
Comissão Mista de Coordenação (ponto 6.9.10) as coordenadas não constam da versão final nem as balizas se 
encontram previstas no programa de execução; --------------------------------------------------------------------------------- 

7. Analisando o Regulamento e Plantas de Síntese considera-se que: ---------------------------------------------------------- 

a. Na alínea a) do n.º 2 do artigo 19º, não se compreende a interdição da existência de campos de 
golfe dado que a justificação técnica não existe por parte do ICNB. Trata-se de uma oportunidade 
de implementar as melhores práticas ambientais, em respeito pelos valores naturais, podendo 
mesmo constituir uma fonte de financiamento para as áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, ou 
ao abrigo do regime económico e financeiro das áreas protegidas e em respeito pelas regras 
definidas no n.º 3 do artigo 9º; ----------------------------------------------------------------------------------- 

b. No artigo 36° estranha-se que o ICNB proponha um programa funcional do Forte do Pessegueiro 
não sendo o seu proprietário. Por outro lado, esta proposta não permite qualquer uso turístico 
estando em contradição com o n.º 1 do mesmo artigo e com o estipulado no Plano Director 
Municipal de Sines. Face à especificidade do local deverão ser consideradas todas as 
possibilidades de aproveitamento turístico do Forte do Pessegueiro ou como complemento à 
actividade turística a desenvolver-se junto do mesmo. Nesta hipótese deverá ser prevista a 
edificabilidade de um espaço turístico contíguo ao Forte do Pessegueiro. A proposta actual não 
possibilita a recuperação do Forte do Pessegueiro nem rentabiliza os mais recentes investimentos 
realizados pela Câmara Municipal de Sines com vista a preservação do imóvel; -------------------- 

c. Na alínea a.i) do n.º 6 e na alínea a.i) do n.º 7 do artigo 55°, a definição de 30 m2 de área bruta de 
construção máxima para edificações de apoio às actividades agrícolas, florestais ou pecuárias é 
completamente irrealista, A área de 30 m2 é sensivelmente a de uma garagem e quase não permite 
colocar uma alfaia agrícola com tractor e muito menos para servir de armazenamento aos 
produtos. A opção do ICNB irá dificultar o desenvolvimento de actividades do sector primário tão 
essenciais à manutenção dos valores naturais; ---------------------------------------------------------------- 

d. Na alínea b.ii) do n.º 6 do artigo 55° e na alínea c) do n.º 7 do artigo 56° deverá estabelecer-se uma 
área mínima de 100 m2 entendido como valor razoável que viabilize uma recuperação do edificado, 
mantendo a ampliação máxima até 50% do existente e uma área máxima de construção de 150 m2. 
Já que no parque natural não estão previstas novas construção, independentemente da área do 
terreno, não se restrinja também a possibilidade de recuperação do edificado. A opção do ICNB irá 
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provocar retracção no objectivo de recuperação e valorização do património edificado já existente, 
com o consequente abandono dos terrenos e diminuição potencial da biodiversidade por maior 
risco de incêndios, ausência de limpeza dos terrenos, descontrolo das infestantes, etc; ---------------- 

e. Na alínea b) do n.º 7 do artigo 56° como saber a cércea das existências no caso de só existirem 
fundações (ruínas)? Deverá ser até ao valor das existências ou se não tiver o pé-direito mínimo 
regulamentar deverá poder aumentar a cércea para um valor compatível (40 cm acima do pé-
direito para considerar a laje de esteira e a cobertura), consoante o uso pretendido para a 
edificação. Antes de 1951, não era obrigatório a apresentação de projectos pelo que existem ruínas 
sem qualquer registo fotográfico ou desenhado para se saber a cércea. Esta imposição pode 
inviabilizar as reconstruções e, no limite, originar pedidos de indemnização. Se o regulamento 
passou a estipular 3 metros de cércea para o uso residencial (alínea a) ponto iii do n.º 7 do artigo 
55º) deveria igualmente definir um valor para o uso turístico. Do ponto de vista de potenciais danos 
para os recursos naturais é irrelevante a fixação de uma cércea compatível com o uso mas a sua 
ausência irá provocar a inexistência de investimento em turismo da natureza, um dos vectores 
estratégicos desta proposta de plano; --------------------------------------------------------------------------- 

f. Na alínea c) do n.º 5 do artigo 56°, desconhece-se a conceito legal de "máxima eficiência 
energética" devendo a regulamento articular-se com a Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico dos Edifícios e com a Regulamento dos Sistemas Energéticos de 
Climatização de Edifícios e estipular que a classe energética seja A+; ----------------------------------- 

g. O prazo de 45 dias úteis para a emissão de pareceres na falta de disposição legal conforme definido 
no n.º 3 do artigo 83° e excessivo. Num momento em que a aposta do país é na simplificação e 
rapidez processual não faz sentido o estabelecimento de um prazo tão alargado. No máximo deverá 
ser estipulado um prazo de 30 dias úteis; ----------------------------------------------------------------------- 

8. Quanto à Planta de Condicionantes que a mesma deverá ser alterada considerando que: ------------------------------- 

h. Nem toda a Reserva Agrícola Nacional e que consta do Plano Director Municipal de Sines se 
encontra transposta (Ribeira de Morgavel, Ribeira do Burrinho que desagua na Praia do 
Burrinho); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i. Cruzando as dois parques de campismo (São Torpes e Ilha do Pessegueiro) cartografados na 
Planta de Síntese verifica-se que existem solos classificados como Reserva Ecológica Nacional; --- 

j. A área de jurisdição do porto de Sines, definida pelo Decreto-Lei n.º 337/98, de 3 de Novembro, não 
abrange o parque natural; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

k. Não existe nenhuma estrada regional, no concelho de Sines, dentro do parque natural. ---------------- 

9. Quanto ao Programa de Execução considera-se que: -------------------------------------------------------------------------- 

l. Deverá ser actualizada a legislação apresentada na Introdução; ------------------------------------------ 

m. A Acção 5.1.1. vem comprovar a posição reiteradamente apresentada pela Câmara Municipal de 
Sines quanto à sua convicção da inexistência de estudos de stocks. Primeiro proíbe-se e depois vem 
o parque natural estudar os impactes nos recursos biológicos e ao nível da sócio-economia. Fica 
comprovado que não existe qualquer justificação técnica para a proposta específica para a pesca 
comercial;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n. Nas medidas 6.9 e 6.10 deverá ser envolvido o concessionário da actividade marítimo-turística; -- 

o. Deverá ser prevista o balizamento do zonamento da área marinha; --------------------------------------- 

10. Quanto ao Relatório do Plano considera-se que: ------------------------------------------------------------------------------- 

p. Trata-se de uma transcrição dos estudos de base e do regulamento e não um documento que 
justifica as propostas apresentadas, pelo que em momento algum existe uma justificação pela 
adopção das soluções preconizadas; ---------------------------------------------------------------------------- 

q. No capítulo 2.3 existe uma gralha ao referir-se ao “Decreto-Lei n.º 49/2009” quando se deveria 
referir ao “Decreto-Lei n.º 46/2009”; -------------------------------------------------------------------------- 

r. No capítulo 5 existem outras incompatibilidades com o PDM de Sines como por exemplo a 
edificabilidade nas áreas rurais. --------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Quanto o relatório ambiental considera-se que: -------------------------------------------------------------------------------- 

s. Não informa quais as entidades com responsabilidades ambientais que foram solicitadas a emitir 
parecer sobre o âmbito da avaliação ambiental; -------------------------------------------------------------- 

t. Não identifica os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do plano, 
incluindo os efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, 
permanentes e temporários, positivos e negativos, nos factores críticos de decisão. Apenas 
apresenta um quadro mas não é explicado como se chega a esse balanço; ------------------------------- 

u. As quatro opções estratégicas apresentadas não representam reais alternativas. Dentro da opção 
estratégica adoptada (Pró-Activa) deverão ser apresentadas as diferentes alternativas e para cada 
uma delas os impactes nos factores críticos de decisão; ----------------------------------------------------- 

v. Não identifica as medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar 
quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano; ------------- 

w. Não apresenta o resumo não técnico; --------------------------------------------------------------------------- 

x. É completamente omisso quanto à monitorização do plano. ------------------------------------------------- 

Adicionalmente, a Câmara Municipal de Sines considera que deveria ser prevista a possibilidade da ampliação das 
edificações existentes destinadas à instalação de empreendimentos turísticos permitir a instalação de empreendimentos 
viáveis do ponto de vista da sua exploração económica, possibilitando-se sempre a ampliação para uma área mínima de 
200m2, independentemente da área existente. Deve assim ser alterado o n.º 8 do artigo 56º. ---------------------------------------- 

Pelo exposto considera-se que a presente proposta não serve os interesses da região, nas suas múltiplas vertentes, pelo que 
não se poderá de deixar de emitir parecer desfavorável. O plano irá criar inúmeras dificuldades na sua aplicação ao nível 
da gestão urbanística e abandono das actividades que suportam a riqueza natural da região.” ------------------------------------ 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Divisão de Recursos Humanos – Proposta para abertura de concursos; ----------  
Presente proposta da Chefe de Divisão de Recursos Humanos, com o registo de entrada n.º 
5937, datada de 25.03.2010, propondo a abertura de procedimentos concursais, a contrato por 
tempo indeterminado: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Um assistente técnico para exercer funções na Tesouraria; ----------------------------------------  

2. Um assistente técnico para exercer funções no Serviço de Acção Social; -----------------------  

3. Dois assistentes técnicos para exercer funções no Serviço de Desporto; -------------------------  

4. Um assistente técnico para exercer funções na Secção de Contabilidade; -----------------------  

5. Dois assistentes técnicos para exercer funções nos Serviços Administrativos do 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos; ------------------------------------------------------------  

6. Um técnico superior para exercer funções no Gabinete Jurídico. ---------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco. -  
Ponto 7 – Divisão de Recursos Humanos – Proposta de abertura de procedimentos 
concursais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta com o registo de entrada n.º 2893, datada de 12.03.2010, propondo a 
abertura de concurso para um assistente operacional para o Sector de Rede Viária. --------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco. -  
Ponto 8 – Serviço de Património – Abate de Património – Bens n.º 208 e 215; ---------------  
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Presente informação do Serviço de Património com o registo de entrada n.º 3333, datada de 
24.03.2010, informando que na sequência da avaliação do Património Edificado do Município 
para efeitos de seguro, verifica-se que os bens nºs 208,209,2010,211,213,214 e 215 do 
Inventário Municipal, inscritos na Matriz predial sob os artº 2493,2494,2496,2497,2498,2499 
e 2450, encontram-se demolidos. -------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o abate dos bens. --------------------------------------  
Ponto 9 – Serviço de Património – Abate de Património – Bem n.º 158; -----------------------  
Presente informação do Serviço de património com o registo de entrada n.º 3345, datada de 
24.03.2010, informando que na sequência da avaliação do património Edificado do Município 
para efeitos de seguro, verifica-se que o bem n.º 158 do Inventário Municipal, inscrito na 
matriz Predial sob o artigo 1228 encontra-se demolido. -----------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o abate do bem. ---------------------------------------  
Ponto 10 – Gabinete Jurídico – proposta de adenda ao protocolo com a Escola Poeta Al 
Berto para cedência do Pavilhão Gimnodesportivo; -----------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete jurídico, com o registo de entrada n.º 3431, datada de 
26.03.2010,  com uma  proposta de adenda ao protocolo com a Escola Poeta Al Berto, adenda 
essa que consiste em: ----------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando o Protocolo assinando pela Câmara Municipal de Sines e a Escola Secundária/3º C.E.B Poeta Al Berto, em 
17 de Setembro de 2002, para a cedência do espaço referente ao Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Poeta Al Berto: não 
contempla na Cláusula Quinta n.º 3 e 4 um valor fixo para efeitos de atribuição de subsídio, vêm as partes de comum 
acordo, à presente data fixar em 1.000,00€ o valor mensal que a Câmara Municipal de Sines atribui à Escola Poeta Al 
Berto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O valor ora fixado pode ser objecto de reajustamentos desde que de comum acordo se justifique.” --------------------------------   

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta de adenda ao Protocolo. --  
Ponto 11 – Serviço de Desporto – Atribuição de apoio financeiro – Federação 
Portuguesa de Pentatlo Moderno; ----------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto com o registo de entrada n.º 2927, datada de 
15.03.2010, propondo a atribuição de apoio financeiro no valor de 1.500,00 €, à Federação 
Portuguesa de Pentatlo Moderno. -------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 12 – A GRALHA – Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo - pedido de 
apoio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Associação para o desenvolvimento de Porto Covo, com o registo de 
entrada n.º 6600, datado de 06.04.2010, solicitando apoio financeiro da Câmara Municipal 
para a realização de uma almoço convívio e matine dançante. ---------------------------------------  

O Vereador Idalino José não participou na votação deste ponto por fazer parte dos Corpos 
Sociais da referida Associação. ----------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação: Ratificado por maioria o despacho do Presidente da Câmara datado de 
06.04.2010 “A Câmara Municipal de Sines atribui um apoio extraordinário no valor de 
100,00 € - À Reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------  
Ponto 13 – Sociedade Columbófila Vasco da Gama – pedido de apoio; ------------------------  
Presente oficio da Sociedade Columbófila Vasco da Gama, com registo de entrada n.º 6721, 
datado de 07.04.2010, solicitando apoio no valor de 100,00 € para as Comemorações do 55º 
Aniversário da Sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 7.04.2010, “Deferido o pedido de apoio - À próxima reunião de Câmara para 
conhecimento e ratificação. ------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Casa do Estudante – Envio do Plano Anual de Actividades da Casa do 
Estudante e pedido de apoio para a colónia de férias; ---------------------------------------------  
Presente oficio da Casa do Estudante, com o registo de entrada n.º 6872, datado de 
09.04.2010, enviando para conhecimento o Plano Anual de actividade e solicitando apoio 
para a colónia de férias de 2010. --------------------------------------------------------------------------   

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de apoio no valor de 700,00 €. -----  
Ponto 15 – Serviço de Gestão Financeira - Prestação de Contas 2009; -------------------------  
Apresentados os documentos de Prestação de Contas de 2009 elaborados de acordo com as 
disposições previstas no Decreto –Lei n.º 54-A/99, 22 de Fevereiro – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais bem como com a Resolução do  Tribunal de Contas n.º 
4/2001 – 2ª Secção, de 12 de Julho de 2001, que define as  instruções para organização e 
documentação das contas das autarquias locais e  entidades equiparadas abrangidas pelo 
POCAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência do mesmo foi elaborada informação pelo Serviço de Gestão Financeira, com o 
registo de entrada n.º 7155, datada de 13.04.2010, com o seguinte teor: ----------------------------  
“(…) Atento o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 64º da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro compete à Câmara Municipal 
elaborar e aprovar os documentos de  prestação de contas e submeter à apreciação e votação do Órgão Deliberativo. A 
acresce referir que nos termos do n.º 1 do artigo 47º da Lei das Finanças Locais as Contas são apreciadas pelo Órgão 
Deliberativo na sessão ordinária do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam, pelo que após reunião do órgão 
Executivo deve o documento ser remetido para a Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 1 do 51º da Lei das Finanças Locais as contas do Município são remetidas pelo órgão Executivo, ao 
Tribunal de Contas até 30 de Abril, independentemente da sua apreciação por parte do Órgão Deliberativo. Atendendo a 
que a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Abril ainda não está marcada, para não colocar em causa o 
incumprimento da obrigação legal, sugere-se que após reunião do Órgão Executivo a Prestação de Contas deve de imediato 
ser remetida para o Tribunal de Contas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
De referir que quanto ao ponto 8.2.16 – “Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, 
bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessa entidades, com 
menção desse exercício” ,  o mapa correspondente não se encontra actualizado pelo facto das entidades  Associação Pro 
Artes e Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama não terem disponibilizado em 
tempo útil os elementos necessários ao preenchimento do mapa. Assim, por sugestão da ROC foram considerados os valores 
do exercício anterior. Face ao exposto, propõe-se o envio da Prestação de Contas ao Tribunal de Contas com esta 
indicação, sendo que o Município procederá ao envio do mapa devidamente preenchido logo que sejam disponibilizados os 
elementos em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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No âmbito da contratação do serviço de auditoria às contas do Município, previsto no artigo 47.º da Lei das Finanças 
Locais remete-se a “Certificação Legal de Contas” bem como o “Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras do 
Município de Sines 2009”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara deu a palavra aos Srs. Vereadores para os mesmos se pronunciarem 
sobre a prestação de contas. --------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Nuno Mascarenhas, começou por salientar a transparência com que foram 
apresentados todos os documentos, incluindo o Relatório elaborado pela Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas e manifestou a preocupação dos Vereadores do Partido 
Socialista perante a situação financeira da Autarquia. -------------------------------------------------  

Referiu alguns aspectos nomeadamente: a aumento nas despesas com pessoal, no período de 
apenas um ano e o aumento com a aquisição de bens e serviços, que na sua opinião 
contribuíram para a actual situação financeira. ----------------------------------------------------------  

Mencionou ainda, que o endividamento da autarquia registou um crescimento significativo de 
22%, comparativamente com o ano anterior, passando dos 23 milhões de euros (2008) para 
28,2 milhões de euros em 2009.  --------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que o Partido Socialista irá votar contra a Prestação de Contas, apresentando 
para os devidos a respectiva declaração de voto, que se abaixo se transcreve: ---------------------   

Declaração de Voto dos Vereadores do Partido Socialista - Idalino José e Nuno Mascarenhas:  
“ A análise ao relatório e contas, vem reforçar as preocupações que o Partido Socialista tem manifestado ao longo dos 
últimos anos e demonstrar o descalabro financeiro que apresentam as contas da autarquia no exercício de 2009. --------------  

Com a retracção da economia que se agravou em 2009, motivada pela crise económica nacional e internacional, seria 
expectável que também ao nível da autarquia se regista-se uma contenção nas despesas, contudo tal não aconteceu, bem 
pelo contrário, aumentos inexplicáveis de diversas rubricas, nomeadamente nas despesas com pessoal e na aquisição de 
bens e serviços, contribuíram para o agravamento do desequilíbrio das contas da autarquia. --------------------------------------  

De facto, um aumento de 1,1 milhões de euros nas despesas com pessoal, no período de apenas um ano, passando esta 
rubrica a representar cerca de 8,7 milhões de euros e o aumento de 2,1 milhões de euros com aquisições de bens e serviços, 
contribuíram decisivamente para o descalabro financeiro do exercício de 2009. ------------------------------------------------------  

Para agravar a situação, o endividamento total da autarquia registou um crescimento significativo de 22%, 
comparativamente com o ano anterior, passando dos 23 milhões de euros em 2008 para os 28.2 milhões de euros em 2009. -  

Do lado da receita, embora as receitas correntes tenham tido uma quebra, comparativamente com o ano anterior, a receita 
total arrecadada pela autarquia em 2009 foi a maior dos últimos anos, com um valor superior a 31.1 milhões de euros. ------  

Merece igualmente referência o facto de a venda de bens de investimento voltar a ter uma execução de 0%, quando o 
orçamento previa uma receita superior a 16 milhões de euros. Esta situação, levou aliás, a uma chamada de atenção por 
parte do Revisor Oficial de Contas, que alerta no seu relatório para o facto de terem que ser melhorados os procedimentos 
inerentes à elaboração do orçamento e ao seu empolamento, em especial no tocante à Venda de Bens de Investimentos. ------  

A conjugação destes e de outros factores levou a que os limites legais para o endividamento de médio e longo prazo e para o 
endividamento líquido, fossem ultrapassados. Esta grave situação trará consequências para o futuro da autarquia que de 
acordo com a lei, terá de reduzir em cada um dos anos seguintes pelo menos 10 % do montante que excede o seu limite de 
endividamento líquido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Merecem igualmente realce algumas reservas apontadas no relatório do Revisor Oficial de Contas, nomeadamente: ----------  

- Incumprimento com o princípio do equilíbrio orçamental (receita corrente inferior à despesa corrente); -----------------------  

- Insuficiente implementação de procedimentos ao nível do aprovisionamento; --------------------------------------------------------  

- Dificuldades de mensuração de rubricas de dívidas de terceiros; ----------------------------------------------------------------------  
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- Dados insuficientes no que concerne aos investimentos em Associações para os quais não se obteve as demonstrações 
financeiras de 2009 (Associação Centro de Incubação de Empresas de base Tecnológica Vasco da gama e Associação Pró 
Artes); 

- Insuficiente mensuração de rubricas de dívidas a terceiros, no valor apurado de cerca de um milhão de euros; ---------------  

Por tudo atrás referido, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista não concordam com a falta de rigor com que é 
encarada a gestão da autarquia e vêm com muita preocupação a actual falta de sustentabilidade na gestão da autarquia que 
a manter-se, vai hipotecar o desenvolvimento futuro do concelho. -----------------------------------------------------------------------  

Como tal votam contra a Prestação de Contas relativa ao ano de 2009.” --------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, referiu que o voto da CDU será contra a prestação de contas, 
apresentando para os devidos efeitos a sua declaração de voto. --------------------------------------  

Referindo que existe um grande desequilíbrio orçamental; o endividamento total subiu mais 
de 22 % que em 2008, ultrapassando os limites legais no endividamento de médio e longo 
prazo e no endividamento líquido. ------------------------------------------------------------------------  

Declaração de Voto do Vereador  da CDU - Francisco Pacheco : -----------------------------------  
“ Na reunião de Câmara Municipal de 15 de Abril de 2010 apreciaram-se as contas municipais do ano 2009. ------------------  

O endividamento total subiu de 23 para 28,2 milhões de euros, mais de 22,2 % que em 2008, ultrapassando os limites legais 
no endividamento de médio e longo prazo e no endividamento líquido, o que terá graves repercussões nos próximos anos. ---  

Seria expectável que a crise financeira nacional tivesse como consequência a redução das receitas correntes municipais o 
que obrigaria a uma grande vigilância na despesa corrente para que esta se mantivesse ao nível do ano anterior. Foi o 
descalabro total. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A receita corrente desceu de 18.3 para 16.2 milhões de euros, ao passo que a despesa corrente subiu de 16,4 para 19.9 
milhões de euros, mais 21% que em 2009. Só as despesas com pessoal cresceram 14% a aquisição de bens e serviços subiu 
38% e as outras despesas correntes aumentaram 57% entre 2008 e 2009. --------------------------------------------------------------  

Para a CDU terão contribuído para estes resultados muitas despesas que pouco ou nada tiveram que ver com a execução 
normal do orçamento municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perante o péssimo resultado da gerência de 2009 a CDU vota contra a aprovação das contas.” -----------------------------------  

O Presidente da Câmara quis deixar uma nota sobre a apresentação de contas, começando por 
referir que o ano de 2009, foi um ano de realizações importantes para Sines, nomeadamente: 
negociações com as Estradas de Portugal, a aprovação do projecto Pólis do Litoral, 
construção do Pavilhão em Porto Covo, a conclusão da nova escola integrada do PP Sul, 
aprovação da candidatura da Regeneração Urbana para a qualificação do Centro Histórico e 
ligação da cidade à frente marítima, entre outras. Foi um ano em que foram submetidas à 
aprovação candidaturas importantes para o desenvolvimento de Sines. -----------------------------  

Foram lançados vários projectos também muito importantes para o Município; qualificação de 
acessibilidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente refere ainda que existe um grande esforço para a contenção de despesas e um 
aumento da eficiência dos serviços, sendo as áreas dos Recursos Humanos e Gestão 
Financeira fundamentais para que isso se concretize com eficiência e sustentabilidade. ---------  

Este executivo está determinado a conter despesas, sendo para isso necessário aplicar medidas 
mais austeras, nomeadamente na redução de horas extraordinárias; no uso de comunicações, 
na racionalização de meios, entre outros. ----------------------------------------------------------------  
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A Vereadora Marisa referiu, houve um decréscimo nas receitas, que é muito importante para a 
Autarquia e que infelizmente quase todas as Autarquias do País encontram-se nesta situação.  

Refere ainda que acredita que, com a entrada da nova Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
e mais tarde com a admissão do Director para a Gestão Financeira, estes dois elementos irão 
ser uma mais valia, para uma gestão mais adequada e melhores resultados no equilíbrio da 
gestão financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação: Aprovado por maioria com os votos contra dos Vereadores do Partido 
Socialista e da CDU. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Proposta de retirada do lote 94 – E, na 
Zil II em nome Armindo Pereira; ----------------------------------------------------------------------  
Presente informação do gabinete de Apoio ao Empresário, solicitando que a Câmara 
Municipal de Sines, delibere no sentido de que se proceder à retirada do lote 94-E da Zil II 
cujo superficiário é o Sr. Armindo Pereira. Justificando para tal que o lote em causa nunca foi 
terminado em termos de obra e nunca foi exercida qualquer actividade no mesmo, tendo o 
superficiário demonstrado interesse em alienar as benfeitorias aí existentes. ----------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente datado de 
13.04.2010 “ Concordo, aprovada a proposta, tratar dos procedimentos. À Reunião de 
Câmara para ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – António da Conceição Nunes – processo de loteamento n.º 2/2009 – Lugares 
de Estacionamento; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, informando que na sequência dos 
pareceres já emitidos nos quais se alertava a Câmara Municipal de Sines para a 
impossibilidade de cumprir com o número de lugares de estacionamento privado, uma vez 
que o número de fogos a construir obrigaria à previsão de duas caves (facto que não se 
verifica, uma vez que o PP apenas prevê a construção de uma cave), bem como o número de 
lugares à superfície, uma vez que no desenho urbano do Plano de Pormenor não cabem os 
lugares previstos em sede de regulamento, veio a Câmara deliberar sobre a matéria em 
18.02.2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informa que a solução não pode passar pela imposição de criação de lugares que não se 
encontram previstos. Conforme resulta da deliberação de Câmara, mas antes pela 
correcção/eliminação dessa incongruência, ao abrigo do disposto no art. 97º -A do DL 380/99, 
de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo DL 46/09, de 20 de Fevereiro.--------------------  

Deliberação: É revogada a deliberação de Câmara de 18.02.2010, sendo aprovada a 
presente proposta de correcção do PP, bem como a Planta de síntese do Loteamento. -----  
Ponto 18 – Fernando dos Santos Henriques – Pedido de informação relativa ao prédio 
urbano localizado na Estrada da Costa do Norte em Sines; --------------------------------------  
Presente pedido de informação relativa ao prédio urbano localizado na Estrada da Costa do 
Norte, cuja cópia se anexa à presente acta para os devidos efeitos. ----------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta. ---------------------------------------------  
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Ponto 20 – Divisão de Gestão Urbanística – Reclamação de ruído – falta de acordo 
(Padaria Grão D´Ouro – Rua José Pacheco); --------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística relativamente à falta de acordo entre os 
interessados a fim de resolver as questões relacionadas com a queixa de ruído proveniente da 
Padaria Grão D´Ouro sita na Rua José Pacheco. --------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines delibera pela realização de novo ensaio de 
incomodidade, a solicitar à CIMAL, assim como notificar o proprietário da Padaria 
Grão D´Ouro para a realização de novo ensaio para “determinação de índices de 
isolamento sonoro a sons de condução aérea – Dn,w; e a sons de percussão – L´n,W, a 
serem realizados por entidade certificada para o efeito, por forma a aferir se as 
melhorias introduzidas no estabelecimento resultaram no cumprimento da legislação 
aplicável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – DPOTA – Anuário Urbanístico do Concelho de Sines 2009; -----------------------  
Informação dos Serviços, apresentando para conhecimento o anuário urbanístico do concelho 
de Sines 2009, em cumprimento do estabelecido nas Grandes Opções do Plano 2010-2013. ---  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines, tomou conhecimento. ----------------------------   
Ponto 22 – Divisão de Gestão Urbanística – Vistoria ao Estabelecimento de bebidas 
“Cocktail Bar”, explorado por Ernesto Luís Ildefonso Silva; ------------------------------------  
Presente informação da Dra. Francisca Ferreira, informando que na sequência da deliberação 
tomada em reunião de câmara de 03 de Março de 2010, nos termos da qual foi ordenada 
vistoria ao estabelecimento mencionado em epígrafe, a fim de verificar as condições de 
funcionamento do estabelecimento e considerando o teor da informação a esta Câmara 
Municipal pela Guarda Nacional Republicana, cujo o teor se traduz no relato detalhado das 
ocorrências que motivaram a determinação da acção de vistoria, considerando ainda a 
gravidade dos factos relatados, manifesta a sua preocupação sem prejuízo de se dar 
cumprimento da deliberação, com a segurança e integridade física dos elementos que 
compõem a vistoria. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Considerando o teor da comunicação da GNR, entretanto junto ao 
processo, a Câmara Municipal de Sines, ordena o encerramento do estabelecimento, 
tornando-se desnecessárias as medidas que haviam sido deliberadas. Notifique-se o 
proprietário e informa-se a GNR. ----------------------------------------------------------------------  
Ponto 23 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de alvarás de obras de 
edificação emitidos no mês de Março de 2009; ------------------------------------------------------  
Presente mapa de alvarás de obras de edificação emitidos no mês de Março de 2010 para 
conhecimento (presente mapa anexado à presente acta para os devidos efeitos). ------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------   
Ponto 24 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas no mês de Março de 2009; -----------------------------------------  
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Presente mapa de comunicações prévias de obras de edificação admitidas no mês de Março de 
2010 (presente mapa anexado á presente acta para os devidos efeitos). -----------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 25 – Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega – pedido de apoio 
para as Comemorações do 1º de Maio; ----------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega, com o registo 
de entrada n.º 7118, datado de 13.04.2010, solicitando a apoio financeiro para fazer face às 
despesas decorrentes das Comemorações do 1º de Maio. ---------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de apoio financeiro no valor de 
400.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 26 – Serviço de Empreitadas – Escolha e início do procedimento – Construção da 
Escola Básica e Jardim de Infância Integrada na EB 2,3 Ciclo Vasco da Gama; ------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas com o registo de entrada n.º 3899, datado de 
07.04.2010, com a escolha e inicio do procedimento por ajuste directo para a construção da 
Escola Básica e Jardim de Infância Integrada na EB 2,3 Ciclo Vasco da Gama. ------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o procedimento por ajuste directo e 
respectivas peças, incluindo entidades a convidar, designadamente do júri e demais 
constantes na presente informação. --------------------------------------------------------------------  
Ponto 27 – Serviço de Empreitadas – Escolha e início do procedimento – Reabilitação e 
Reperfilamento da Estrada Municipal n.º 554 em Porto Covo; ----------------------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada n.º 3766, datada de 
05.04.2010, com a escolha e inicio do procedimento por ajuste directo para a Reabilitação e 
Reperfilamento da Estrada Municipal n.º 554 em Porto Covo. ---------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o procedimento por ajuste directo e 
respectivas peças, incluindo entidades a convidar, designadamente do júri e demais 
constantes na presente informação. --------------------------------------------------------------------  
Ponto 28 – CIMAL – Elaboração de mapas de ruído; ---------------------------------------------  
Presente oficio da CIMAL, com o registo de entrada n.º 7176, datado de 14.04.2010, 
informando que para a elaboração dos mapas de ruído do Plano de Pormenor da Zona Poente 
de Sines e de Plano de Pormenor da Casa Pidwell, deverá ser efectuada uma transferência 
adicional para o reforço das quotas mensais, no montante de 1 000,00€. ---------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o reforço da quota mensal, por uma vez, para 
cobrir os custos com os dois mapas de ruído. --------------------------------------------------------   
Ponto 29 – Fiscalização de Operações de Loteamento e Obras de Urbanização – pedido 
de redução de garantia bancária. ------------------------------------------------------------------ 
Presente informação dos serviços, informando que o promotor da Urbanização do Convento – 
Loteamento 6/2002 solicita a redução da garantia bancária dos valores relativos à execução 
das redes de condutas de telecomunicações e da rede de distribuição de gás. Mais informa que 
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não se vê inconveniente em que a garantia bancária veja reduzido o seu montante em 87 
779,14€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a redução da garantia bancária. ------------------  
A presente acta considerou-se aprovada por minuta aquando da realização da respectiva 
reunião, nos termos do nº 3 do art. 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela 
Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------- 
III - ENCERRAMENTO:  --------------------------------------------------------------- 
E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião.
 Eram 17:00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


