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Aos SEIS de MAIO  de  DOIS MIL E DEZ, nesta Cidade de Sines e Sala de Sessões do 
Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO ORDINÁRIA  da Câmara 
Municipal de Sines, estando presentes. -------------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

 

Faltas justificadas: Vereador Idalino Sabido José (Férias) e Vereadora Carmem Isabel 
Amador Francisco (férias); Vereador Nuno José Gonçalves Mascarenhas.------------------- 
Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega – Pedido de apoio 
para as Comemorações do 25 de Abril; ---------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sines – Relatório e 
Contas 2009; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Festa do Avante – Pedido de apoio para a atribuição de oferta de Taça ou 
Troféu; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Siga a Festa – Associação de Carnaval – Pedido de isenção do pagamento de 
abastecimento de gasóleo – Carnaval 2010; ----------------------------------------------------------  
Ponto 5 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Alteração ao mapa 
de pessoal 2010 e respectivas imputações; ------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Associação dos Serviços Sociais Culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das Autarquias Locais de Sines – Pedido de apoio para o Encontro Internacional de 
Coros Polifónicos de Granada a realizar nos dias 15 e 16 de Maio; -----------------------------  
Ponto 7 – Associação de Moradores do Casoto – Pedido de apoio financeiro para as 
Comemorações do 1º de Maio; --------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Divisão de Recursos Humanos – Celebração de contrato de prestação de 
serviços – Gabinete de Apoio ao Empresário; -------------------------------------------------------  
Ponto 9 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada “ 
Pavimento Sintético no Parque Infantil do Jardim de Infância de Porto Covo” – 
libertação da garantia bancária; ------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 10 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada “ 
Obras de Beneficiação da Escola Básica n.º 1 em Sines” – libertação da garantia 
bancária; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada “ 
Reparação de cobertura do edifício do ATL em Sines” – libertação da garantia 
bancária; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 12 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada 
“Recuperação Exterior de prédio localizado na Rua Capitães de Abril, n.º 49 e 49 A, em 
Sines” – libertação da garantia bancária; ------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da empreitada “ 
Reformulação dos Espaços Exteriores do Largo Ramos da Costa, em Sines”; ---------------  
Ponto 14 – Divisão de Recursos Humanos – Proposta de contratação em regime de 
prestação de serviços para o Serviço de Desporto; --------------------------------------------------  
Ponto 15 – Gabinete Jurídico – Estatutos da AMBAAL – Associação de Municipios do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral; ----------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – Serviço de Gestão Financeira – Contratação de empréstimo de curto prazo 
2010; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Gabinete Jurídico – Adjudicação de Serviços – Contratação “in house” – 
CIMAL – Rede Estruturada para a Escola EB 1 n.º 3 de Sines; ---------------------------------  
Ponto 18 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da empreitada “ ZIL 
II, 4ª fase – Arranjos Exteriores – 1ª Parte, Rua D – libertação de garantia bancária; -----  
Ponto 19 – Vereadora Carmem Francisco – proposta de alteração à forma de atribuição 
de subsídio ao SINESCAT 2010; ------------------------------------------------------------------------  
Ponto 20 – Vereadora Carmem Francisco - Gestão e promoção da rede de recolha 
municipal de óleos usados; -------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Serviço de Património – Acta da hasta pública realizada no dia 23.04.2010; --  
Ponto 22 – Presidente da Câmara – Despacho sobre alienação de lotes por Ajuste 
Directo na sequência de hasta pública; ----------------------------------------------------------------  
Ponto 23 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 04/2010 e alteração 
às GOP n.º 04/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Serviço de Acção Social – Candidaturas ao Cartão Social do Munícipe; --------  
Ponto 25 – Serviço de Turismo – Normas de participação e ficha de inscrição – 
Tasquinhas 2010; -------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 26 – Divisão de Gestão Urbanística – Avaliação do terreno situado na Rua Arlete 
Argente Guerreiro, n.º 6 em Sines; ---------------------------------------------------------------------  
Ponto 27 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Autorização para a transmissão das 
benfeitorias do lote 91 da ZIl I em Sines; -------------------------------------------------------------  
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Ponto 28 – Serviço Administrativo da DAPU – Discussão Pública do projecto de 
Loteamento da Cova do Lago; --------------------------------------------------------------------------  
Ponto 29 – Manuel Luis Figueira Viegas – Solicitando de horário de funcionamento; -----  
Ponto 30 – Barbosa & Silva Construções, Lda – Pedido de alteração da Operação do 
Loteamento – Artigo 29 Ratoeira em Porto Covo; --------------------------------------------------  
Ponto 31 – Serviço Administrativo da DAPU – mapa de alvarás de obras de edificação 
emitidos no mês de Maio de 2010; ----------------------------------------------------------------------  
Ponto 32 – Serviço Administrativo da DAPU – mapa de comunicações prévias de obras 
de edificação admitidas no mês de Maio de 2010; ---------------------------------------------------  
Ponto 33 – Divisão de Obras Municipais – Caderno de Encargos e Termos de Referência 
para a elaboração do projecto de execução da Escola Básica 1º ciclo e Jardim de 
Infância para Porto Covo;--------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 34 – Associação Sines Solidária – Projecto Piloto de Mediadores Municipais – 
Protocolo de cooperação; ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 35- Vereadora Marisa Rodrigues – proposta de alienação da Escola do Paiol; ------  
Ponto 36 – Serviço Municipal de Protecção Civil – PEE de Sines; ------------------------------  
Ponto 37 – Serviço Municipal de Protecção Civil – Doação de veículo Daihatsu – Feroza 
4x4; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 38 – Inspecção-Geral da Administração Local – Relatório da Inspecção Ordinária 
ao Município de Sines; ------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 39 – Vereadora Marisa Rodrigues – Minuta de Protocolo de colaboração com o 
Centro Cultural Emmérico Nunes e a Câmara Municipal de Sines para o projecto “ A 
Secreta Vida das Palavras”; -----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 40 – Vereadora Marisa Rodrigues – Minuta de Protocolo de transferência de 
competências para a Junta de Freguesia de Sines;--------------------------------------------------  
Ponto 41 – Simplício J. G. Piteira – Alienação de lote de terreno por ajuste directo na 
sequência da realização da hasta pública; ------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião 14:20 eram horas. -------------------------- 

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
Antes da ordem de trabalhos o Vereador António Nogueira, deu conhecimento ao restante 
executivo que irá gozar férias nos dias 12 – 23 de Julho e 9 - 20 de Agosto. -----------------------  

O Vereador Francisco Pacheco fez a seguinte apreciação das contas de 2010, referente ao 1º 
trimestre, referindo primeiro que o resultado do 1º trimestre de 2010 é de um prejuízo de 529 
mil euros, a receita global arrecadada sem empréstimos é de 4.340 milhões de euros. -----------  
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A despesa global é de 4 869 milhões de euros referindo que a despesa corrente paga é 3.580 
milhões de euros; passivos financeiros no valor de 599 mil euros, aquisições de bens 280 mil 
euros, transferências – 18 mil euros, aumento de endividamento de curto prazo 390 mil euros.  

Salientando os encargos com pessoal, que atingem 56% das receitas correntes, o serviço da 
divida atinge 16,5 %, receita corrente. -------------------------------------------------------------------  

Em conclusão são necessárias medidas urgentes para que a situação financeira da Câmara 
Municipal de Sines se inverta e caminhe no sentido do reequilíbrio das finanças municipais. --  

A Vereadora Marisa em resposta ao Vereador Francisco Pacheco afirmou que a actual 
situação financeira da Câmara Municipal de Sines resulta da carga de anteriores investimentos 
vultuosos e da actual crise financeira e económica do País que tem reflexos graves na 
actividade desta Câmara, afirmando ainda que a Câmara está a trabalhar para se fazer um 
plano com introdução de medidas de redução de despesas e novas estratégias que melhorem a 
situação actual e que garantam uma gestão futura de sustentabilidade económica e financeira.  

Há um trabalho a ser desenvolvido nomeadamente pela Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos com o objectivo de contenção de despesas, na realização de trabalho extraordinário. 
Em relação às outras medidas salientou que acima de tudo temos que construir uma estratégia.  

O Presidente da Câmara Municipal, referiu que ao executivo está a trabalhar para apresentar 
propostas e as medidas necessárias, urgentes e eficazes, afirmando que este executivo tem a 
lucidez suficiente para reconhecer a necessidade de se tomar medidas de fundo, que não só 
contenham despesas, reduzam encargos, mas que também melhorem a eficiência e a 
qualidade dos serviços prestados à população, procurando, também, as melhores receitas. -----  

II – Ordem de Trabalhos. -------------- ------- --------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega – Pedido de apoio 
para as Comemorações do 25 de Abril; ---------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega, com o registo 
de entrada n.º 6702, datado de 07.04.2010, solicitando apoio financeiro para as 
Comemorações do 25 de Abril de 2010. -----------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 
12.04.2010 “ Propõe-se um apoio de 400,00€ tendo em conta a importância destas 
iniciativas. À Reunião de Câmara para conhecimento e ratificação.” --------------------------  
Ponto 2 – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sines – Relatório e 
Contas 2009; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sines, com o registo 
de entrada n.º 7152, datado de 13.04.2010, enviando para conhecimento o Relatório e Contas 
de 2009 aprovado em Assembleia Geral no dia 25 de Março de 2010.------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 3 – Festa do Avante – Pedido de apoio para a atribuição de oferta de Taça ou 
Troféu; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presente ofício da Comissão Nacional do Desporto da Festa do Avante com o registo de 
entrada n.º 7405, datado de 16.04.2010, solicitando apoio através da oferta de um Troféu ou 
Taça para as provas desportivas da Festa do Avante a realizar nos dias 3,4 e 5 de Setembro. ---  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o pedido de oferta do troféu no âmbito das 
actividades desportivas integradas na Festa do Avante. -------------------------------------------  
Ponto 4 – Siga a Festa – Associação de Carnaval – Pedido de isenção de pagamento do 
abastecimento de gasóleo – Carnaval 2010; ----------------------------------------------------------  
Presente oficio da Siga a Festa – Associação de Carnaval, com o registo de entrada n.º 7843, 
datado de 22.04.2010, solicitando a isenção do pagamento do abastecimento de gasóleo no 
valor de 1.747.20 €, referente ao mês de Fevereiro por altura do Carnaval, invocando 
dificuldades financeiras do Carnaval de Sines, devido às intempéries. ------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário de 
1.750,00€ para este fim. -----------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Alteração ao mapa 
de pessoal 2010 e respectivas imputações; ------------------------------------------------------------  
Presente oficio da CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral, com o registo de 
entrada n.º 8300, datado de 29.04.2010, informando que sob proposta do Conselho Executivo 
aprovou a 1ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2010 e as correspondentes despesas que serão 
imputadas de forma igual aos municípios associados. Sendo o valor anual a imputar a cada 
município de 14. 099,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o mapa de pessoal com as alterações 
propostas. Remeta-se à Assembleia Municipal para apreciação e eventual aprovação. ----  
Ponto 6 – Associação dos Serviços Sociais Culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das Autarquias Locais de Sines – Pedido de apoio para o Encontro Internacional de 
Coros Polifónicos de Granada a realizar nos dias 15 e 16 de Maio; -----------------------------  
Presente ofício da Associação com o registo de entrada n.º 8438, datado de 30.04.2010, 
solicitando apoio financeiro para fazer face às despesas de transporte do Coral Atlântico, para 
a participação deste no Encontro Internacional de Coros Polifónicos de Granada a realizar nos 
dias 15 e 16 de Maio bem como apoio na oferta de uma lembrança. --------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 500.00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Associação de Moradores do Casoto – Pedido de apoio financeiro para as 
Comemorações do 1º de Maio; --------------------------------------------------------------------------  
Presente email da Associação de Moradores do Casoto, com o registo de entrada 8523, datado 
de 03.05.2010, solicitando a atribuição de apoio financeiro para as comemorações do 1 de 
Maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente datado de 
16.04.2010 “ Atribuir um apoio de 100,00€. À Reunião de Câmara.” --------------------------  
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Ponto 8 – Divisão de Recursos Humanos – Celebração de contrato de prestação de 
serviços – Gabinete de Apoio ao Empresário; -------------------------------------------------------  
Presente informação da Chefe de Divisão de Recursos Humanos, com o registo de entrada n.º 
6535, datada de 05.04.2010, informando que pode ser celebrado um contrato de prestação de 
serviços, na modalidade de avença, pelo período de 9 meses a vigorar entre 1 de Abril e 31 de 
Outubro com a Dra. Carla Custódio. Esta prestação de serviços  na sequência do exposto pelo 
Coordenador do Gabinete de Apoio ao Empresário que solicita, que seja efectuada prestação 
de serviços com a Dra. Carla Custódio, devido à extrema necessidade do Serviço,. --------------  

Sendo que o valor a ser pago será de 6.650,00€, em prestações mensais de 950,00€. ------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco. -  
Ponto 9 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada “ 
Pavimento Sintético no Parque Infantil do Jardim de Infância de Porto Covo” – 
libertação da garantia bancária; ------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada n.º 4188, datada de 
14.04.2010, enviando o auto de recepção definitiva e informando que se poderá proceder à 
libertação da garantia bancária da empreitada de “Pavimento Sintético no Parque Infantil do 
Jardim de Infância de Porto Covo”. -----------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a recepção definitiva da empreitada e 
devolução de todas as garantias e retenções. ---------------------------------------------------------   
Ponto 10 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada “ 
Obras de Beneficiação da Escola Básica n.º 1 em Sines” – libertação da garantia 
bancária; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada n.º 4190, datada de 
14.04.2010, enviando o auto de recepção definitiva e informando que se poderá proceder à 
libertação da garantia bancária da empreitada “Obras de Beneficiação da Escola Básica n.º 1 
em Sines”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a recepção definitiva e libertação de todas as 
garantias e devolução de verbas retidas.  -------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada “ 
Reparação de cobertura do edifício do ATL em Sines” – libertação da garantia 
bancária; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada n.º 4191, datada de 
14.04.2010, enviando o auto de recepção definitiva e informando que se poderá proceder à 
libertação da garantia bancária da empreitada mencionada em epígrafe. ---------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a recepção definitiva e libertação de todas as 
garantias e devolução de verbas retidas. --------------------------------------------------------------   
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Ponto 12 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da Empreitada 
“Recuperação Exterior de prédio localizado na Rua Capitães de Abril, n.º 49 e 49 A, em 
Sines” – libertação da garantia bancária; ------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada n.º 4194, datada de 
14.04.2010, enviando o auto de recepção definitiva e informando que se poderá proceder à 
libertação da garantia bancária da empreitada mencionada em epígrafe. ---------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a recepção definitiva e libertação de todas as 
garantias e devolução de verbas retidas. --------------------------------------------------------------   
Ponto 13 – Serviço de Empreitadas – Empreitada “ Reformulação dos Espaços 
Exteriores do Largo Ramos da Costa, em Sines”; --------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas com o registo de entrada n.º 4213, datado de 
15.04.2010, que complementa o pedido de prorrogação dos trabalhos da empreitada 
mencionada em epígrafe, informando que nada há a opor ao referido pedido. ---------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o pedido de prorrogação. ---------------------------  
Ponto 14 – Divisão de Recursos Humanos – Proposta de contratação em regime de 
prestação de serviços para o Serviço de Desporto; --------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, com o registo de entrada n.º 7344, 
datada de 15.04.2010, informando da necessidade de contratação de um auxiliar para a 
manutenção do relvado do Estádio Municipal, e propondo a contratação em regime de 
prestação de serviços ao Sr. António Manuel do Carmo Feio por um período de 3 meses. ------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco. -  
Ponto 15 – Gabinete Jurídico – Estatutos da AMBAAL – Associação de Municipios do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral; ----------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete Jurídico com o registo de entrada n.º 4284, datada de 
16.04.2010, que as alterações introduzidas aos Estatutos da AMBAAL, não resulta qualquer 
ilegalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a alteração aos Estatutos da AMBAAL. ---------  
Ponto 16 – Serviço de Gestão Financeira – Contratação de empréstimo de curto prazo 
2010; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação dos Serviços com o registo de entrada n.º 7593, datada de 19.04.2010, 
que se transcreve para os devidos efeitos: ---------------------------------------------------------------  
“Embora no orçamento municipal se prevejam as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, a verdade é que nem 
sempre existe sincronia entre as receitas, ou os montantes das suas cobrança e os momentos das despesas a realizar. Daí 
que em determinadas circunstâncias possa não haver verba suficiente para fazer face aos encargos, considerando-se um 
empréstimo de curto prazo como um recurso ocasional, destinado a financiar dificuldades momentâneas de tesouraria, 
devendo a sua maturidade não ser superior a 1 ano, e ser amortizado no prazo máximo de um ano após a sua contratação, 
conforme artigo 38.º, n.º 3 da Lei n.º 02/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais (LFL).----------------------------- 
Relativamente à contratação do empréstimo de curto prazo para 2010, em conformidade com o artigo 39.º n.º 1 da LFL, o 
montante dos contratos de empréstimo a curto prazo e de aberturas de crédito não pode exceder, em qualquer momento do 
ano, 10% da soma do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do município no Fundo 
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Equilíbrio Financeiro (FEF) e da participação no IRS, da derrama e da participação nos resultados das entidades do sector 
empresarial local, relativas ao ano anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por aplicação deste normativo, para o cálculo do montante máximo para a contratação do empréstimo de curto prazo 2010, 
temos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Designação  Montante 2009 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 1.787.873,07 € 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis (IMT) 1.074.219,48 € 

Imposto Único de Circulação (IUC) 204.859,95 € 

Contribuição Autárquica 49.786,49 € 

Imposto Municipal de Sisa 106.451,82 € 

DERRAMA 2.202.363,55 € 

SEL    0,00 €  

Total de receitas a considerar para efeitos de cálculo dos 
limites de endividamento (1) 5.425.554,36 € 

 

Fundo de Equilíbrio Financeiro*                   3.281.944,00 €   

Participação variável no IRS*                      561.581,00 €  

Total de Fundos Municipais* (2)                    3.843.525,00 €  

 

Valor base para cálculo dos limites (1) + (2)                    9.269.079,36 €  

 

Limite para contratação de empréstimo de curto prazo em 
2009 (10% do Total)                    926.907,94 €  

 
*conforme Orçamento Estado 2009, pois não está publicado o Orçamento Estado 2010. -------------------------------------------- 
Face ao exposto, propõe-se a contratação de um empréstimo a curto prazo, no montante de € 926.000,00 (novecentos e vinte 
seis mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quanto à forma de procedimento importa esclarecer que: -------------------------------------------------------------------------------- 
1. A aprovação de empréstimos a curto prazo pode ser deliberada pela Assembleia Municipal, na sua sessão anual de 

aprovação do orçamento, (Lei n.º 02/07, de 15.01, art. 38.º n.º 7), o que aconteceu em sessão ordinária daquele órgão 
municipal de 28.12.2009, (ver Orçamento 2010 artigo 4.º das regras orçamentais); -------------------------------------------- 

2. Deverão ser consultadas pelo menos três instituições de crédito, mas propõe-se a consulta às seguintes instituições 
bancárias – Santander Totta, Banco BPI, Caixa Geral Depósitos, e Banco Espírito Santo. Em anexo remete-se minuta 
de ofício para consulta às entidades bancárias. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Deverá ser nomeado um júri para abertura e análise das propostas, constituído em número impar, com pelo menos três 
elementos dos quais um presidirá. O despacho constitutivo do júri deverá designar o vogal que substitui o presidente 
nas suas faltas e impedimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Quanto ao modo de apresentação de propostas, elas devem ser entregues em invólucro opaco, e fechado em cujo rosto 
deve constar a palavra “Proposta para contratação de empréstimo de curto prazo 2010”, o nome e a denominação do 
concorrente. No dia útil imediato à data limite para a respectiva recepção, procede-se à abertura das propostas 
recebidas elaborando-se acta deste acto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Para a apresentação das propostas propõe-se a aplicação do prazo geral, (vide art. 71.º do Código do Procedimento 
Administrativo), ou seja 10 dias úteis, bem como 10 dias úteis para a audiência prévia dos concorrentes; ----------------- 

6. No que respeita aos critérios de adjudicação, propõe-se que sejam os seguintes: ----------------------------------------------- 
→ Spread implícito na operação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
→ Comissões e custos processuais; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
→ Forma de utilização e de reposição; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atento ao previsto no ponto 3.3 alínea b) do Decerto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, “as importâncias relativas aos 
empréstimos só podem ser considerados no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do 
respectivo contrato”e nos termos previstos no ponto 8.3.1.3 do mesmo Decreto – Lei, o produto do empréstimo pode ser 
inscrito no orçamento municipal de 2010, através de um procedimento de alteração orçamental. ---------------------------------- 
Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente datado de 
22.04.2010 “Concordo – Autorizado o procedimento. À Reunião de Câmara para 
ratificação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Gabinete Jurídico – Adjudicação de Serviços – Contratação “in house” – 
CIMAL – Rede Estruturada para a Escola EB 1 n.º 3 de Sines; ---------------------------------  
Presente informação do Gabinete Jurídico, com o registo de entrada n.º 4552, datado de 
22.04.2010, informando que o fornecimento em causa diz respeito a um procedimento que já 
decorre a alguns meses, inclusive já foi objecto de deliberação de Câmara, no entanto como a 
CIMAL ainda estava em fase de constituição, esta achou por bem remeter a todos os 
Municipios os documentos novamente para aprovação. Mais propõe que seja adjudicada esta 
proposta em consonância com o que tinha deliberado em Reunião de Câmara de 28.10.2009, 
sendo os valores e o fornecimento os mesmos. ---------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a adjudicação à CIMAL, conforme proposta, 
considerando a extinção da REGI e da AMLA. -----------------------------------------------------  
Ponto 18 – Serviço de Empreitadas – Auto de recepção definitiva da empreitada “ ZIL 
II, 4ª fase – Arranjos Exteriores – 1ª Parte, Rua D – libertação de garantia bancária; -----  
Presente informação com o registo de entrada do serviço de empreitadas com o registo de 
entrada n.º 4542, datado 22.04.2010, enviando o auto de recepção definitiva e informando que 
se poderá proceder à libertação da garantia bancária da empreitada “Zil II, 4º Fase - Arranjos 
Exteriores – 1ª parte, Rua D”.------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o auto de recepção definitivo e consequente 
libertação da garantia bancária. ------------------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Vereadora Carmem Francisco – proposta de alteração à forma de atribuição 
de subsídio ao SINESCAT 2010; ------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta da Vereadora Carmem Francisco, que se transcreve para os devidos efeitos:  
“Na sequência da deliberação de Câmara de 05.02.2010, que aprovou a atribuição de um subsídio para a realização do 
SINESCAT 2010, a 1 e 2 de Maio (…), venho solicitar a transformação de parte do apoio logístico em apoio financeiro, 
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considerando que o jantar de dia 1 de Maio não pode ser fornecido pelos serviços da autarquia, passando a ser um serviço 
adquirido pela organização ao restaurante da Casa do Médico. -------------------------------------------------------------------------  

Considerando o orçamento obtido para o jantar, no valor de 1800 €, solicito que o valor calculado para o jantar volante no 
castelo (1.500,00), seja atribuído em dinheiro, assim como a anulação do anúncio de imprensa no Litoral Alentejano, no 
valor de 540,00€, atribuindo, por conta desta verba 300,00€ em dinheiro á organização, perfazendo assim o valor de 
1800,00€. (..)” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco 
do despacho do Presidente da Câmara, datado de 23.04.2010 “ Concordo, Aprovado. À 
reunião de Câmara para conhecimento e ratificação. ----------------------------------------------  
Ponto 20 – Vereadora Carmem Francisco - Gestão e promoção da rede de recolha 
municipal de óleos usados; -------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Vereadora Carmem Francisco com o registo de entrada nº 4703, 
datada de 27.04.2010, com proposta de deliberação sobre a Gestão e promoção da rede de 
recolha selectiva municipal de óleos usados que se transcreve para os devidos efeitos: ----------  
“(…) Em alternativa ao teor da deliberação proposta para AMAGRA, propõe – se a seguinte deliberação à Câmara 
Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando as competências legalmente atribuídas aos municípios no âmbito do regime legal de recolha selectiva e 
encaminhamento de OUA (óleos alimentares usados) pelo artigo 7º do DL n.º 267/2009, de 29/09, que entrou em vigor a 1 
de Novembro de 2009; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que o Município de Sines é membro da AMAGRA – Associação de Municipios Alentejanos para a 
Gestão Regional do Ambiente, cujo fim está definido no artigo 3º dos seus estatutos como sendo “… sem prejuízo de outras 
competências que lhe venham a ser delegadas… o planeamento, a gestão de equipamentos e a realização de investimentos 
no âmbito do Sistema Municipal de limpeza pública e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos dos municípios 
associados…” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o DL n.º 267/09 prevê, no n.º 2 do seu artigo 7º, que os municípios podem transmitir a entidade terceiras 
a responsabilidade pela promoção e gestão de redes de recolha selectiva municipal de OUA; --------------------------------------  

Tendo sempre presente que a AMAGRA, por deliberação dos seus órgãos tomada em 21 de Julho de 1999, optou pela 
solução de criar em Empresa Intermunicipal de capitais maioritariamente públicos, que veio a ser constituída em 5 de 
Março de 2001, nos termos da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, sob a denominação de AMBILITAL – Investimentos 
Ambientais no Alentejo, EIM, que tem como objecto e a quem atribuiu a sua competência para a “gestão do sistema 
integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos municípios associados 
na AMAGRA”, SmiRSU (SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) e também a gestão e exploração, do SUB - 
SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DO ALENTEJO LITORAL (SubRecicl); ----------------------------------  

Delibera a Câmara Municipal de Sines, nos termos do disposto na alínea d) do n.º7 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 
18/09, com a redacção que lhe é conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 e alterações subsequentes: ---------------------------  

1. Propor à Assembleia Municipal de Sines a delegação na AMAGRA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão 
Regional do Ambiente) os poderes de gestão e promoção da rede de recolha selectiva municipal de OUA (óleos municipais 
usados), previstos no DL n.º 267/2009, de 29/09, podendo constituir uma rede de recolha selectiva supra municipal, nos 
termos do n.º 7 do artigo DL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Propor à Assembleia Municipal de Sines que tais poderes sejam subdelegáveis, desde que em entidade devidamente 
licenciada para o efeito, nos termos previstos no artigo 5º do DL n.º267/2009, de 29/09. --------------------------------------------  

3. Assumir a infra-estruturação dos locais de colocação de oleões (equipamentos destinados à recolha dos OUA), entendida 
como a construção de pequenas lajes, sapatas ou outros arranjos que permitam que o contentor fique estável e preso ao 
solo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A delegação de competências proposta é constituída pela prática de todos os actos, expressamente previstos ou não, 
necessários à prossecução do interesse público e que caibam no âmbito da área delegada. -----------------------------------------  
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A delegação de competências não prejudicará o exercício do poder de avocação das competências delegadas, nos termos do 
disposto no número dois, do artigo trigésimo nono, do Decreto-Lei 442/91 de 15 de Novembro, diploma que aprovou o 
Código do Procedimento Administrativo (CPA). --------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Serviço de Património – Acta da hasta pública realizada no dia 23.04.2010; --  
Envio para conhecimento da acta da hasta pública realizada no dia 23.04.2010, onde consta 
que a Câmara Municipal de Sines procedeu à venda de 5 lotes de terreno, em propriedade 
plena, em conformidade com o Edital n.º 30/2010. -----------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------  
Ponto 22 – Presidente da Câmara – Despacho sobre alienação de lotes por Ajuste 
Directo na sequência de hasta pública; ----------------------------------------------------------------  
Presente despacho do Presidente da Câmara sobre alienação de lotes por Ajuste Directo na 
sequência da hasta pública realizada no dia 23 de Abril de 2010. Este despacho teve como 
sequência dois pedidos de aquisição de lotes por ajuste directo pelo preço base de licitação 
mais um lanço (Carlos Alberto Malveiro Seromenho, lote 39 do Loteamento do Farol e 
Alberto José da Graça Seromenho, lote 27 e 28 da Urbanização do Convento). -------------------  

Deliberação: Ratificado por maioria o despacho do Sr. Presidente, com o voto contra do 
Vereador Francisco Pacheco. ----------------------------------------------------------------------------   
Ponto 23 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração orçamental n.º 04/2010 e alteração 
às GOP n.º 04/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira com o registo de entrada n.º 8366, 
datado de 30.04.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------  
“De acordo com o estipulado no ponto 8.3.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, publicado pelo 
Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, para ocorrer a despesas não previstas ou a saldos orçamentais insuficientes, 
quer o orçamento municipal quer as Grandes Opções do Plano GOP) podem 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. De acordo com o exposto, e em cumprimento dos demais preceitos legais, a fim de dar andamento a processos de 
despesa pendentes de cabimentação por falta de dotações orçamental, é necessário recorrer à alteração orçamental 
n.º04/2010 e alteração n.º 04/2010 às Grandes Opções do Plano (GOP) 2010/2013.  ------------------------------------------------ 
No que respeita à alteração ao orçamento, em termos correntes esta implica reforços no valor de € 88.458,00 e como forma 
de manter inalterado o princípio do equilíbrio orçamental as reduções são exactamente no mesmo montante. No capítulo 
económico 01. Despesas com o pessoal é reforçada com € 10.548,00 a classificação económica 01.01.07 – Despesas com o 
pessoal/ remunerações certas e permanentes/ pessoal em regime de tarefa ou avença, por contrapartida de uma redução do 
mesmo montante na classificação 01.01.06.04 – Despesas com o pessoal/ remunerações certas e permanentes/ pessoal 
contratado a termo/ recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho. Importa esclarecer que tal alteração mereceu a 
anuência da Ex.ma Sra. Chefe de Divisão de Recursos Humanos. ------------------------------------------------------------------------ 
Quanto ao capítulo económico 02. Aquisição de bens e serviços os reforços totalizam € 77.910,00 e incidem, principalmente 
nas seguintes classificações económicas e destinam-se a cabimentar as seguintes despesas: ---------------------------------------- 
02.01.11 – Aquisição de bens e serviços/ aquisição de serviços/ material de consumo clínico, é efectuado reforço com vista à 
aquisição de produtos de limpeza/ desinfectantes para a Piscina Municipal, (ref.ª - requisição interna n.º 777/2010); ---------- 
02.02.01 – Aquisição de bens e serviços/ aquisição de serviços/ encargos de instalações, para cabimentação de despesas 
relativas ao fornecimento de gás para a Piscina Municipal, (ref.ª doc. interno n.º 3387/2010 de 25.03.2010); ------------------- 
02.02.19 – Aquisição de bens e serviços/ aquisição de bens/ assistência técnica, para cabimentação de contratos de 
assistência técnica 2010, (ref.ª doc. interno n.º 3387/2010 de 25.03.2010); ------------------------------------------------------------- 
02.02.20 – Aquisição de bens e serviços/ aquisição de serviços/ outros trabalhos especializados, para contratação de 
serviços de topografia, (ref.ª doc. interno n.º 13684/2009 de 17.11.2009, requisição interna n.º 608/2010); ---------------------- 
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As reduções incidem, sobretudo, em Actividades Mais Relevantes (AMR´s) de anos anteriores e onde já não é expectável 
existirem cabimentações e em AMR de 2010 que já tiveram a sua execução orçamental, nomeadamente AMR n.º 2010/140 – 
Dia Internacional da Mulher e AMR n.º 2010/159 – Semana da Juventude. ------------------------------------------------------------ 
No que respeita ao orçamento de capital, os reforços e reduções totalizam € 50.000,00, e são reforçados os seguintes 
projectos do Plano Plurianual de Investimentos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2006/3 – Aquisição de Edifícios, Locação 2006/2009; ------------------------------------------------------------------------------------- 
2010/75 – Cemitério – execução de gavetões e ossários; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Por contrapartida de anulações no projecto n.º 2010/15 – Aquisição de Ferramentas e utensílios 2010-2013; ------------------- 
No global esta alteração orçamental importa em € 138.458,00  quer em reforços e reduções e o equilíbrio orçamental 
mantêm-se inalterado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: Ratificado por maioria com a abstenção do Vereador Francisco Pacheco o 
despacho do Presidente da Câmara datado de 30.04.2010 “ Aprovada. À próxima 
reunião de Câmara para ratificação”. -----------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Serviço de Acção Social – Candidaturas ao Cartão Social do Munícipe; --------  
Presente informação do Serviço de Acção Social, com o registo de entrada n.º 5057, datada de 
04.05.2010, referente à análise das candidaturas do cartão social, que se transcreve para os 
devidos efeitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
“Após a análise de 5 novos processos de candidatura ao cartão social e 10 processo de pedido de renovação, a comissão 
constituída para o efeito considerou que 4 dos novos processos e os 10 processos de renovação, reúnem as condições de 
acesso necessárias, no que respeita a rendimentos (art.4 alínea C) do Regulamento Municipal de atribuição do Cartão 
Social do Munícipe de Sines. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

● Processo 205 – Célia Maria da Silva Henrique -------------------------------------------------------------------------------------------  

● Processo 206 – Keila Lemos da Silva ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Processo 207 – Mariana Sanches Severino ------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Processo 208 – Clementina Francisca Martins -------------------------------------------------------------------------------------------   

Processos Indeferidos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Processo 209 – Maria Dilar Faria Isidro --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

● Cartão Social n.º 64 – José António dos Reis ---------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 120 – Ana Isabel de Oliveira -------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 126 – Esperança Cristina Filipe Silva --------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 137 – Maria Helena -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 142 – António Joaquim --------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 143 – David Pereira -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 157 – Maria Ressurreição Gomes -------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 170 – Lourenço Maria ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 171 – Teresa Gomes Monteiro Landim -------------------------------------------------------------------------------  

● Cartão Social n.º 174 – António Luis Rodrigues ------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 25 – Serviço de Turismo – Normas de participação e ficha de inscrição – 
Tasquinhas 2010; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presente informação do Serviço de Turismo, com o registo de entrada n.º 8262, datada de 
28.04.2010, enviando para aprovação as normas de participação e respectiva ficha de 
inscrição para as Tasquinhas Sines 2010. ----------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 26 – Divisão de Gestão Urbanística – Avaliação do terreno situado na Rua Arlete 
Argente Guerreiro, n.º 6 em Sines; ---------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, referente à avaliação do terreno 
situado na Rua Arlete Argente Guerreiro n.º 6 em Sines, conforme o solicitado por  Ana 
Maria Mansos Dias Varanda e Manuel Isabel Dias. ----------------------------------------------------  

Informando que o valor da avaliação na data actual 27 650,00€ (vinte e sete mil seiscentos e 
cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da venda. -------------------------------------  
Ponto 27 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Autorização para a transmissão das 
benfeitorias do lote 91 da ZIl I em Sines; -------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário com o registo de entrada n.º 4827, 
datado de 29.04.2010, informando que este Gabinete é de parecer favorável à autorização da 
transmissão do direito de superfície do lote 91 da ZI I do Sr. António Manuel Ramires 
Amador da Luz para o seu filho Espinola Manuel Amaro Ramires da Luz. ------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 30.04.2010 “Autorizada a transmissão do Direito de Superfície do Lote 91 da ZI I do 
actual superficiário Sr. António Manuel Ramires Amador Luz para o Sr. Espinola 
Manuel Amaro Ramires Luz. À Reunião de Câmara para ratificação. ------------------------  
Ponto 28 – Serviço Administrativo da DAPU – Discussão Pública do projecto de 
Loteamento da Cova do Lago; --------------------------------------------------------------------------  
Presente informação dos serviços com o registo de entrada n.º 4660, datado 26.04.2010, 
informando que tendo terminado o período de discussão pública referente ao projecto da 
operação de loteamento mencionado em epigrafe de que não foram apresentadas quaisquer 
questões ou sugestões sobre o mesmo. -------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 29 – Manuel Luis Figueira Viegas – Solicitando de horário de funcionamento; -----  
Presente requerimento do Sr. Manuel Luis Figueira Viegas, com o registo de entrada n.º 6252, 
datado de 30.03.2010, solicitando o horário de funcionamento até às 04:00 horas do 
estabelecimento Ponto Final, sito na Rua do Parque Industrial, 2 em Sines. -----------------------  

Deliberação: Indeferido por unanimidade o pedido de horário até às 04:00 horas por 
violar o disposto no respectivo regulamento municipal. Assim o horário apenas poderá 
ser deferido até às 02:00 horas, conforme previsto em Regulamento. --------------------------  
Ponto 30 – Barbosa & Silva Construções, Lda – Pedido de alteração da Operação do 
Loteamento – Artigo 29 Ratoeira em Porto Covo; --------------------------------------------------  
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Presente parecer, sobre o pedido de alteração da Operação do Loteamento, Artigo 29º - 
Ratoeira em Porto Covo efectuado pelo requerente Barbosa & Silva Construções, Lda que se 
transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------------------------  
“(…) Análise --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

À pretensão apresentada, emite-se parecer favorável, não se verificando qualquer inconveniente na sua aprovação. -----------  

Não obstante o facto de se verificar alteração no número de lotes, tal alteração: -----------------------------------------------------  

 - não de traduz na variação das áreas de implantação ou de construção; --------------------------------------------------------------  

- não implica o aumento do número de fogos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- nem altera os parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes no plano municipal de ornamento do território. -------------  

Assim, e em conformidade com o disposto no artigo 27º do DL 55/99 de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pela 
Lei 60/2007 de 4 de Setembro, tal alteração será aprovada por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de 
quaisquer outras formalidades. (…). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovadas por unanimidade as alterações ao loteamento conforme parecer 
técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 31 – Serviço Administrativo da DAPU – mapa de alvarás de obras de edificação 
emitidos no mês de Maio de 2010; ----------------------------------------------------------------------  
Presente mapa de alvarás de obras de edificação emitidos no mês de Maio de 2010, para 
conhecimento (o mapa fica anexo à presente acta para os devidos efeitos). ------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 32 – Serviço Administrativo da DAPU – mapa de comunicações prévias de obras 
de edificação admitidas no mês de Maio de 2010; ---------------------------------------------------  
Presente mapa de comunicações prévias de obras de edificação admitidas no mês de Maio de 
2010 para conhecimento (o mapa fica anexo à presente acta para os devidos efeitos). -----------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 33 – Divisão de Obras Municipais – Caderno de Encargos e Termos de Referência 
para a elaboração do projecto de execução da Escola Básica 1º ciclo e Jardim de 
Infância para Porto Covo;--------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação dos Serviços, enviando para aprovação o caderno de encargos e termos 
de referência para a elaboração do projecto mencionado em epigrafe. ------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o caderno de encargos e termos de referência 
para a elaboração do projecto de execução da Escola Básica 1º Ciclo e Jardim de 
Infância para Porto Covo. --------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 34 – Associação Sines Solidária – Projecto Piloto de Mediadores Municipais – 
Protocolo de cooperação; ---------------------------------------------------------------------------------  
Presente ofício da Associação Sines Solidária, com o registo de entrada n.º 8153, datado 
27.04.2010, solicitando processamento do valor de 907.10 € de acordo com estabelecido no nº 
4, cláusula 7ª do protocolo de cooperação celebrado entre Alto Comissariado para a Imigração 
e Diálogo Intercultural, destinado a suportar a remuneração do Mediador Municipal. -----------  
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Deliberação: Aprovado por unanimidade o presente protocolo, bem como transferência 
solicitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 35- Vereadora Marisa Rodrigues – proposta de alienação da Escola do Paiol; ------  
Presente proposta de alienação em hasta pública da Escola do Paiol e respectivo logradouro 
que se transcreve para os devidos efeitos: ---------------------------------------------------------------  
“ O imóvel identificado em epígrafe, beneficia de uma localização privilegiada em meio rural com vistas de mar; tem uma 
área de 1879, 89 m2, com uma edificação de 195 m2 no mesmo implantada. ----------------------------------------------------------  

O imóvel em causa esteve em hasta pública em 2005, data em que a CMS colocou à venda todas as escolas do concelho cujo 
funcionamento havia cessado, tendo, no entanto, a respectiva licitação permanecido deserta. --------------------------------------  

Tendo a CMS a intenção de efectuar novo processo de alienação do imóvel em hasta pública, foi solicitada a avaliação do 
imóvel, tendo-lhe sido atribuído um valor de 32.000,00€, valor que me parecer absolutamente desadequado face às áreas e 
características, quer do terreno, quer do património edificado. --------------------------------------------------------------------------  

Assim, e tendo por base o valor da hasta pública realizada em 2005 em que o imóvel foi colocado à venda por 157.298,00€, 
proponho que seja utilizado o mesmo valor para hasta pública ora proposta, apenas corrigido no que respeita ao valor de 
m2 construído, o qual foi avaliado na altura em 500 € e que, de acordo com informações obtidas junto de imobiliárias de 
referência, o valor actualmente praticado para edifícios com estas características se cifra nos 400€/m2. -------------------------  

Assim, proponho a alienação do imóvel em hasta pública pelo valor de 131.948,00€, valor obtido de acordo com os 
seguintes critérios: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terreno – 1879,89x12,5=23.499,00€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Edifício – 195,00x400 = 78.000,00€ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Localização – 30% - 30.449,00€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor de venda proposto. -------------------------  
Ponto 36 – Serviço Municipal de Protecção Civil – PEE de Sines; ------------------------------  
Presente informação do Serviço Municipal de protecção Civil com o registo de entrada n.º 
4886, datada de 30.04.2010, informando que é necessário colocar em consulta pública pelo 
período de 30 dias o Plano Emergência Externo (Partes I, II, III e IV). -----------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 37 – Serviço Municipal de Protecção Civil – Doação de veículo Daihatsu – Feroza 
4x4; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço Municipal de Protecção Civil, com o registo de entrada n.º 
4901, datado de 30.04.2010, propondo a aceitação da doação do veiculo DAIHATSU – 
FEROZA 4x4 que foi propriedade do cidadão alemão Horst Moschner, e que doou a referida 
viatura ao Município de Sines, ficando a mesma afecta ao serviço municipal de protecção 
civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a doação. -----------------------------------------------  
Ponto 38 – Inspecção-Geral da Administração Local – Relatório da Inspecção Ordinária 
ao Município de Sines; ------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Inspecção-Geral da Administração Local, com o registo de entrada n.º 
7414, datado de 1.04.2010, enviando para conhecimento e eventual resposta do Município o 
relatório da inspecção ordinária ao Município de Sines. -----------------------------------------------  
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Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 39 – Vereadora Marisa Rodrigues – Minuta de Protocolo de colaboração com o 
Centro Cultural Emmérico Nunes e a Câmara Municipal de Sines para o projecto “ A 
Secreta Vida das Palavras”; -----------------------------------------------------------------------------  
Presente minuta de protocolo de colaboração com o Centro Cultural Emmérico Nunes e a 
Câmara Municipal de Sines, protocolo esse que tem como objectivo estabelecer os termos e 
condições da cooperação ente as duas entidades supra designadas, com vista à concretização 
conjunta do projecto “ A secreta vida das palavras”, integrado na 13º Edição do Verão Arte 
Contemporânea. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente minuta de protocolo. -------------------  
Ponto 40 – Vereadora Marisa Rodrigues – Minuta de Protocolo de transferência de 
competências para a Junta de Freguesia de Sines;--------------------------------------------------  
Presente minuta de protocolo de transferência de competências para a Junta de Freguesia de 
Sines cujo principal objectivo é o seguinte: -------------------------------------------------------------  
“ (…) é delegado na Junta de Freguesia de Sines o exercício de competências nas áreas seguintes: -------------------------------  

1 – Educação – no sentido de desenvolver e aprofundar o apoio à Educação extra-escolar, nos termos do disposto no artigo 
19º da lei n.º 159/66, de 14 de Setembro, assegurando a gestão e o funcionamento do ATL “A Gaivota”, enquanto 
equipamento de grande relevância no contexto social do município de Sines, não só enquanto equipamento que proporciona 
às crianças actividades educativas de base, bem como actividades culturais relevantes na formação das mesmas, mas 
sobretudo enquanto equipamento de apoio às famílias de Sines que, a custos moderados e directamente relacionados com os 
rendimentos do agregado familiar, contribui de forma relevante para promover a conciliação da actividade profissional com 
a vida familiar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Equipamentos escolares – no sentido de ser assegurada a realização de pequenas reparações e trabalhos de escassa 
complexidade técnica nos equipamentos escolares, ao nível do pré-escolar e ensino básico, quando solicitadas pelos 
respectivos estabelecimentos e devidamente acompanhadas por informação do serviço de educação da Câmara Municipal; -  

3 – Acção Social – no sentido de assegurar o apoio a famílias carenciadas e idosos, devidamente sinalizados pela Câmara 
através dos seus serviços de acção social, no que respeita à execução de pequenas reparações e trabalhos necessários à 
correcção de más condições de salubridade e segurança nas suas habitações, de escassa relevância material e complexidade 
técnica, bem como outros de idêntica natureza, desde que previamente requeridos e considerados efectivamente necessários. 
(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os meios financeiros a transferir para a Junta de Freguesia de Sines, no que respeita à 
Educação e acção social será de 10.000,00€ e 1.500,00 € (mensal) respectivamente. ------------  

Anexa-se à presente acta cópia da minuta do protocolo para os devidos efeitos. ------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. Remeter à Assembleia Municipal de Sines. ----  
Ponto 41 – Simplício J. G. Piteira – Alienação de lote de terreno por ajuste directo na 
sequência da realização da hasta pública; ------------------------------------------------------------  
Presente ofício de Simplício J. G. Piteira com o registo de entrada n.º 8652, datado 
05.05.2010, manifestando interesse em adquirir o lote número 26 referente ao Loteamento do 
Convento por ajuste directo na sequência da realização da hasta pública. --------------------------  

Deliberação: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Após apreciação dos documentos da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Municipal, 
deu conhecimento do seguinte documento que a seguir se transcreve para os devidos efeitos: - 
“No quadro da actual situação económica financeira e social, e tendo em conta a nossa experiência no exercício das nossas 
funções na gestão da coisa pública, ao serviço do Município de Sines e do nosso País, consideramos que é imperativo a 
tomada de medidas que melhorem a gestão financeira em particular e a gestão corrente em geral.--------------------------------- 

Estas medidas são urgentes tendo em conta a crise nacional e os seus efeitos directos e indirectos nas finanças da Câmara e 
das Autarquias de Sines e na população em geral, que se traduziu numa redução de receitas de mais de 3 milhões de euros em 
2009 e na impossibilidade de receitas previstas na venda de património, num montante de 15 milhões de euros. 

Mas estas medidas são fundamentais e determinantes para a alteração e melhoria do quadro financeiro da Câmara e, 
consequentemente, para garantir os investimentos necessários e fundamentais para o desenvolvimento do território, a 
qualificação dos espaços urbanos e dos respectivos equipamentos destes. -------------------------------------------------------------- 

As medidas a apresentar à Câmara e à Assembleia Municipal devem centra-se na introdução de processos de racionalidade 
na gestão, em regras de procedimentos para diminuir despesas e encargos; melhorar os processos de receitas e melhorar a 
eficiência e rentabilidade dos serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De imediato decidimos algumas medidas de redução de despesas que se traduzem em: ---------------------------------------------- 

- Suspender a realização do FMM em Porto Covo; ----------------------------------------------------------------------------- 

- Reduzir despesas do FMM em Sines; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Adiar a realização do Passeio da Primavera de Junho - 2010. -------------------------------------------------------------- 

Estas medidas inscrevem-se num quadro de austeridade na contenção de despesas e melhoria de receitas a desenvolver e 
que oportunamente será apresentado à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 

É nosso propósito discutir e acordar com as forças políticas com representação na Câmara e na Assembleia Municipal, que 
estejam seriamente interessadas em discutir e assumir com o Executivo um processo de melhoria da gestão em tempos de 
crise, para ultrapassar esta situação crítica; criar condições que sustentem uma gestão eficiente e garantam a continuação 
do desenvolvimento de Sines. “ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 15:55 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


