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Aos VINTE E UM de JUNHO  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 – Viatel – Telecomunicações – Aditamento ao contrato de arrendamento – 
celebrado em 15 de Junho de 1993 – Infraestrutura da TMN; -----------------------------------  
Ponto 2 – António José Joaquim e Luis Miguel Dias Joaquim – solicitando a venda do 
lote 26 da Urbanização do Convento que ficou deserto na hasta pública realizada no dia 
23.04.2010; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Manuel Ruas e Outros – proposta de publicidade; ------------------------------------  
Ponto 4 – Raul Marta & Cª Lda – Licença provisória para a Padaria de Porto Covo; -----  
Ponto 5 – Governo Civil de Setúbal – minuta de protocolo – alvará de estabelecimentos;  
Ponto 6 – Associação dos Serviços Sociais Culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das Autarquias Locais de Sines  - pedido de apoio para a participação do Coral 
Atlântico em Ceuta;----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Notariado Privativo – acta da hasta pública realizada a 28 de Maio de 2010; ---  
Ponto 8 – Gabinete de Apoio ao Empresário – pedido de redução do preço do direito de 
superfície do lote 105-B da Zil II em Sines; -----------------------------------------------------------  
Ponto 9 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Minuta – 
contratação de prestação de serviços “in house”; ---------------------------------------------------  
Ponto 10 – Serviço de Gestão Financeira – Junta de Freguesia de Porto Covo – 
prestação de contas 2009; ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – António Ernesto Silva Raposo – Avaliação de terreno situado no gaveto da 
Rua Júlio Gomes da Silva com a Rua Zeca Afonso, n.º 3 em Sines; ----------------------------  
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Ponto 12 – Turismo do Alentejo – Rede de Centros de Acolhimento Turístico – Caves do 
Alentejo – Protocolo de Colaboração; -----------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Sector de Património e Seguros – Acta de venda da Hasta Pública realizada a 
14.05.2010; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Serviço de Turismo – Normas de participação na Feira da Avenida – 12 a 15 
de Agosto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – DAPU – Audiência Prévia do Concurso de Concepção do Estudo Prévio para 
a Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação da 
Falésia e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação 
Vertical; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – Vereadora Carmem Francisco – Proposta de Protocolo de colaboração com a 
Associação RESGATE para vigilância das praias na época balnear de 2010. - --------------  
Ponto 17 – Serviço de Gestão Financeira – Aprovação das cláusulas contratuais de 
empréstimo a curto prazo. - ------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Deolinda Rosa Jorge Matias – solicitando a aquisição por ajuste directo do 
Lote 9 do Loteamento da Quinta dos Passarinhos. -------------------------------------------------  
Ponto 19 – Alberto José da Graça Seromenho – solicitando a aquisição por ajuste 
directo do Lote 8 do Loteamento da  Quinta dos Passarinhos. - ---------------------------------  
Ponto 20 – Serviço de Cultura – Proposta de Edital para Hasta Pública para a 
atribuição de lugares de venda de produtos durante o Festival de Músicas do Mundo 
2010, de 28 a 31 de Julho. - -------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Siga a Festa – Associação de Carnaval de Sines – Pedido de Apoio para a 
realização do Carnaval de Verão 2010. - --------------------------------------------------------------  
Ponto 22 – Chefe de Divisão dos Recursos Humanos – Proposta para pagamento de 
serviços ao Professor da Escola de Ténis. - -----------------------------------------------------------  
Ponto 23 – ARH do Alentejo – Administração da Região Hidrográfica do Alentejo – 
Minuta de Protocolo de colaboração entre a ARH Alentejo e a Câmara Municipal de 
Sines.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 24 – Serviço de Cultura – Proposta Festival Músicas do Mundo 2010.----------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 15.45horas.---- ----------------------- 

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara propõe à aprovação um voto de pesar pelo falecimento do 
escritor José Saramago, que a seguir se transcreve: - --------------------------------------------------  
José Saramago partiu para sempre, e o nosso País ficou mais pobre. ------------------------------------------------------------------- 

“A morte de José Saramago representa uma perda irreparável para a cultura portuguesa; para a arte única da narrativa da 
escrita e acima de tudo de um homem profundo, humanista, progressista, radicado no povo, na história do nosso País.-------- 

José Saramago assumiu a arte da escrita como forma de expressar a sua visão do mundo; da vida; das questões com que o 
homem, o Povo, a Sociedade se debate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Saramago, o cultor da palavra, o escultor da língua portuguesa, o narrador inconfundível, o buscador inquieto do sentido da 
vida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Saramago emerge das entranhas do Povo, tem as suas raízes no mundo rural, ama essa raiz, mas transcende-se e, pela 
profunda consciência politica, pela arte e sua grandeza humana projecta-se para o mundo, para a dimensão do universal.--- 

A sua lucidez e as suas convicções dão-lhe uma força telúrica com as quais afronta, a injustiça, e a esquinhes.--------------- 

José Saramago assume-se não apenas como cultor da arte da escrita mas como um combatente implacável pela justiça e 
pelas causas nobres da humanidade. Denuncia com veemência a opressão dos povos e os abusos do poder dos estados 
opressores e toma partido pelos Palestinianos, pelos Iraquianos, por todo o mundo oprimido, sofredor injustiçado.------------ 

José Saramago afronta todos os dogmas, políticos, religiosidade ou pseudo-científicos. Defende até ao limite das suas 
capacidades o sentido humanista do Homem, da vida, do universalismo fraterno e justo.-------------------------------------------- 

Por tudo isto a Câmara Municipal, na sua reunião de 21.06.2010 assume como seu dever prestar Homenagem ao Homem, 
ao escritor, ao militante de causas nobres, e transmitir à família enlutada, pela perda do seu ente querido o sentido pesar e a 
nossa solidariedade.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Francisco Pacheco, aprova o voto de pesar, mas lamenta que a sua 
proposta de adenda à moção de “militante comunista” de que Saramago se orgulhava, não 
tenha sido aceite. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade o presente voto de pesar. - --------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento ao Executivo das propostas de correcção a 
efectuar ao Projecto de Qualificação da Avenida Vasco da Gama e da Falésia e ligação 
vertical ao Centro Histórico, que a seguir se transcreve: - ---------------------------------------------  
“Projecto de qualificação da Avª Vasco da Gama e da Falésia e ligação vertical ao Centro Histórico. ------------------------------ 

A proposta seleccionada pelo júri foi apreciada e aprovada pela reunião de Câmara de 02 de Junho de 2010. --------------------- 

Esta Aprovação foi precedida de discussão com propostas de correcção apresentadas pelo Presidente da Câmara e pelos 
Vereadores do PS e que resumidamente se enunciam: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. – Elevador ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estudar a ligação mecânica entre a avenida e o Largo dos Penedos – com uma solução integrada na falésia de modo 
a diminuir o impacto visual no cenário da Baía. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. – Não incluir a construção dos 2 edifícios para restauração – previstos na proposta, mantendo o desenho dos 
respectivos lotes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. – Retirar o estacionamento automóvel previsto para o local da actual Casa do Estudante (a demolir), estudando em 
alternativa uma área de estacionamento entre a zona do Pontal e a via de descida do largo João de Deus, tendo em 
conta a supressão de 2 faixas de rodagem no troço da Avenida entre os 2 pontos referidos (do lado da praia). -------- 

A área prevista para estacionamento automóvel (deverá ser estudada para espaço de lazer). ----------------------------- 

4. – Estudar a possibilidade de fazer a recuperação Paisagística do troço da falésia entre o Pontal e a limite actual de 
intervenção, tendo em conta as reduções previstas nos custos do elevador e da não construção dos edifícios. -------- 

5. – Estudar as ligações da ciclovia à futura Avenida da Costa do Norte e à futura ligação a S. Torpes. ------------------- 

6. – Ter em conta as Redes Eléctricas enterradas com os necessários pontos de ligações eléctricas ao longo da 
Avenida para Restaurantes, Bares e iniciativas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

As redes de infra-estruturas de telecomunicações enterradas; água de consumo   Humano e rede de Rega. ------------ 

7. – Projectar a rede de iluminação cénica/paisagística da falésia. --------------------------------------------------------------- 

8. – Ter em conta as redes de infraestruturas de telecomunicações enterradas; água de consumo Humano e rede de 
Rega; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. – Ter em atenção a adaptação do Largo dos Penedos à ligação do elevador e das acessibilidades pedonais junto à 
crista da Falésia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. – A proposta de localização do museu do mar ficará em suspenso ------------------------------------------------------------ 

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento. - -----------------------------------------------------  
II – Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Viatel – Telecomunicações – Aditamento ao contrato de arrendamento – 
celebrado em 15 de Junho de 1993 – Infraestrutura da TMN; -----------------------------------  
Presente oficio da Viatel – Telecomunicações com o registo de entrada n.º 10256, datado de 
6.05.2010, apresentando para apreciação minuta de aditamento ao contrato de arrendamento 
entre a Câmara Municipal de Sines a TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, SA. -------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de aditamento ao presente contrato 
de arrendamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – António José Joaquim e Luis Miguel Dias Joaquim – solicitando a venda do 
lote 26 da Urbanização do Convento que ficou deserto na hasta pública realizada no dia 
23.04.2010; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente requerimento com o registo de entrada n.º 10516, datado de 28.05.2010, solicitando 
a venda do lote de terreno n.º 26 da Urbanização do Convento, que ficou deserto na hasta 
pública realizada no dia 23.04.2010, pelo valor de 63.200,00€. --------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
datado de 02-06-2010 “Deferido”. -------------------------------------- ------------- ------------------ 
Ponto 3 – Manuel Ruas e Outros – proposta de publicidade; ------------------------------------  
Presente oficio com o registo de entrada n.º 10958, datado de 07.06.2010, propondo 
publicidade numa corrida de touros que irá ser realizada em Porto Covo, no dia 13 de Agosto 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o indeferimento do pedido de publicidade. A 
Câmara Municipal de Sines, chama à atenção para as questões de licenciamento e das 
garantias de segurança da referida corrida de touros. ---------------------------------------- ----  
Ponto 4 – Raul Marta & Cª Lda – Licença provisória para a Padaria de Porto Covo; -----  
Presente requerimento de Raul Marta & Cª Lda, com o registo de entrada n.º 11057, datado de 
08.06.2010, solicitando que lhe seja concedida a licença a titulo provisório para que o 
depósito de pão sito na Rua Cândido da Silva em Porto Covo, possa funcionar das 23:00 
horas às 04:00 horas no período de Julho a Agosto de 2010. -----------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o horário solicitado, com a condição de serem 
respeitados os direitos ao sossego dos moradores de proximidade. -------------------- - ------- 
Ponto 5 – Governo Civil de Setúbal – minuta de protocolo – alvará de estabelecimentos;  
Presente ofício do Governo Civil de Setúbal com o registo de entrada n.º 11156, datado de 
09.06.2010, informando que a competência para emissão das certidões de alvarás referentes 
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aos Estabelecimentos passou para as Câmaras Municipais, e propondo o envio da totalidade 
dos processos de alvarás às Câmaras respectivas, e enviando para aprovação minuta de 
protocolo, protocolo esse,  que se prende fundamentalmente com a necessidade de efectivação 
prática de alterações legislativas ocorridas, pretendendo contribuir para a agilização de 
procedimentos, a desburocratização e a modernização da administração pública. ----------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a Minuta de Protocolo, a Drª Francisca 
Ferreira deve designar um interlocutor para este processo. ------------------------------------- 
Ponto 6 – Associação dos Serviços Sociais Culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das Autarquias Locais de Sines - pedido de apoio para a participação do Coral Atlântico 
em Ceuta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Associação dos Serviços Sociais, com o registo de entrada n.º 11187, 
datado de 11.06.2010, solicitando apoio para a participação do Coral Atlântico no Encontro 
Internacional de Coros Polifónicos de Ceuta nos dias 26 e 27 de Junho de 2010. -----------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsídio num montante de 
700.00€. ---------------------------------------------- --------------------- ----------------------------------- 
Ponto 7 – Notariado Privativo – Acta da hasta pública realizada a 28 de Maio de 2010; --  
Presente informação do Notariado Privativo, com o registo de entrada n.º 6414, datada de 
04.06.2010. enviando para conhecimento a acta da hasta pública realizada no dia 28 de Maio 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Gabinete de Apoio ao Empresário – pedido de redução do preço do direito de 
superfície do lote 105-B da Zil II em Sines; -----------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário, com registo de entrada n.º 6579, 
datado de 09.06.2010, referente ao pedido efectuado pelo Sr. Fernando Manuel Correia 
Sebastião, em  que solicita a redução do preço do direito de superfície em 50% do lote 105-B 
da Zil II em Sines, informando que o Regulamento de Constituição de Direito de Superfície 
sobre prédios integrados na Zona Industrial Ligeira II de Sines prevê no art.7º n.º2 a redução 
do preço do direito de superfície. --------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ao Gabinete de Apoio ao Empresário para solicitar ao requerente os 
elementos sobre os montantes gastos na demolição e remoção dos resíduos. - ----------------  
Ponto 9 – CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral – Minuta – 
contratação de prestação de serviços “in house”; ---------------------------------------------------  
Presente oficio da CIMAl, com o registo de entrada n.º 10733, datado de 02.06.2010, 
enviando para aprovação minuta contratual para o fornecimento dos serviços de 
disponibilização de equipamentos (rendas) e rede estruturada para a Escola EB 1 n.º 3, através 
da contratação “in house”. ----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a Minuta de contrato para fornecimento de 
Serviços – Rede Estruturada para a Escola. - --------------------------------------------------------  
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Ponto 10 – Serviço de Gestão Financeira – Junta de Freguesia de Porto Covo – 
prestação de contas 2009; ---------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira com o registo de entrada n.º 6498, 
datada de 07.06.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------  
“ Na sequência da recepção da comunicação n.º 386/2010 de 25-05-2010 da entidade supramencionada, que  inclui os 
documentos de prestação de contas referente ao exercício de 2009, cumpre-me informar o seguinte: -----------------------------  
De acordo com a documentação enviada foi possível aferir que efectivamente foram cumpridos os pressupostos legais, 
designadamente no que dispõe sobre a matéria do Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações 
introduzidas pelo decreto-lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo 
Decreto-lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, assim como o que estabelece a resolução n.º 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de 
Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Da análise financeira efectuada à documentação fornecida referente ao ano de 2009, constatou-se que o grau de execução 
da receita se situou nos 97,48%, sendo que a receita corrente representa 100% deste valor.-------------------------------- 
No que concerne à despesa, esta assume um grau de execução de 97,91%, tendo a despesa corrente um grau de execução de 
98,84% e a despesa de capital de 83,94%.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No exercício de 2009 verificou-se que a execução do PPI atingiu um nível de execução de 78,71%.-------------------------------- 
Importa salientar que comparativamente ao exercício de 2008 esta entidade obteve um acréscimo de receitas totais na 
ordem do 2,45%, e relativamente ao total das despesas observou-se um incremento de 3,81% (vide anexo I). ------------------- 
No que respeita às transferências e subsídios, sublinha-se o facto de relativamente às transferências correntes de despesa e 
de receita, no que concerne ao ano transacto, de existir um aumento de 76,61% e 11,06%, respectivamente. No que concerne 
aos subsídios concedidos verificou-se um acréscimo de 32,34%. Relativamente às transferências de capital de receita 
observou-se um decréscimo de 100%, justificado essencialmente pelo facto da CMS em 2009 não ter efectuado 
transferências de capital para a Junta de Freguesia (vide anexo II). -------------------------------------------------------------------- 
Em suma, pode-se referir que relativamente aos níveis de execução os valores apresentados são bastante positivos, pois 
situam-se muito próximos dos 100%. Em relação ao total das receitas e das despesas, verificou-se um acréscimo muito 
pouco significativo, em ambas, transparecendo uma preocupação no equilíbrio destas. --------------------------------------------- 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento. - -----------------------------------------------------  
Ponto 11 – António Ernesto Silva Raposo – Avaliação de terreno situado no gaveto da 
Rua Júlio Gomes da Silva com a Rua Zeca Afonso, n.º 3 em Sines; ----------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, com avaliação do terreno situado no 
gaveto da Rua Júlio Gomes da Silva com a Rua Zeca Afonso n.º 3, de acordo com o requerido 
pelo Sr. António Ernesto Silva Raposo, que pretende adquirir a posse plena do mesmo. 
Segundo informação dos Serviços o terreno é avaliado pelo valor de 33 080,00€. ----------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor de venda do terreno por 33.080,00€. --- 
Ponto 12 – Turismo do Alentejo – Rede de Centros de Acolhimento Turístico – Caves do 
Alentejo – Protocolo de Colaboração; -----------------------------------------------------------------  
Presente ofício da Turismo do Alentejo com o registo de entrada n.º 9279, datado de 
13.05.2010, com proposta de celebração de protocolo de colaboração para a gestão turística 
dos Postos de Turismos. ------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
datado de 06/06/2010 “concordo, tratar dos devidos procedimentos”. ------------------------ 
Ponto 13 – Sector de Património e Seguros – Acta de venda da Hasta Pública realizada a 
14.05.2010; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente acta de venda da hasta pública realizada no dia 14 de Junho de 2010, conforme 
pública em edital n.º 41/2010. -----------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 
Ponto 14 – Serviço de Turismo – Normas de participação na Feira da Avenida – 12 a 15 
de Agosto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Turismo, com o registo de entrada n.º 11337, datada de 
14.06.2010, propondo a aprovação das Normas de Participação na Feira da Avenida que se irá 
realizar no dias 12 a 15 de Agosto. ------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, vota contra porque considera que a Avenida Vasco da Gama 
não é o local próprio para a Feira, dando a Sines um aspecto pouco próprio à dinamização do 
Turismo e da Cultura. ----------------------------------------------- ----------------------------- ---------- 

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Francisco 
Pacheco.-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- ------ 
Ponto 15 – DAPU – Audiência Prévia do Concurso de Concepção do Estudo Prévio para 
a Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação da 
Falésia e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação 
Vertical; ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Presente informação com o registo de entrada n.º 6773, datada de 16.06.2010, informando que 
entre os dias 08 e 15 de Junho de 2010 decorreu o período de audiência prévia do Concurso 
de Concepção do Estudo Prévio para a Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a 
Reabilitação e Consolidação da Falésia e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco 
da Gama: Instalação de Ligação Vertical, e que não foram apresentadas quaisquer 
reclamações. Face ao exposto propõe-se a adjudicação do projecto de execução. -----------------  

O Senhor Vereador Francisco Pacheco, vota contra a adjudicação final pelas mesmas razões 
anteriormente aduzidas. A proposta ganhadora contém, a seu ver autênticos atentados à beleza 
natural da falésia e da cidade de Sines. -------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por maioria com o voto contra do Senhor Vereador Francisco 
Pacheco e as abstenções dos Senhores Vereadores Idalino José e Nuno Mascarenhas, 
adjudicar o concurso de concessão à empresa classificada em primeiro lugar. --------------   
Ponto 16 – Vereadora Carmem Francisco – Proposta de Protocolo de colaboração com a 
Associação RESGATE para vigilância das praias na época balnear de 2010. - --------------  
Presente informação da Senhora Vereadora Carmem Francisco, com o registo de entrada nº 
6834, datada de 16.06.2010, propondo a aprovação de um Protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Associação RESGATE para vigilância das praias na época 
balnear de 2010, protocolo esse que prevê a atribuição de um subsidio no valor de 
53.107,77€. --------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o Protocolo de colaboração com a Associação 
Resgate, que prevê a atribuição de um subsidio à Associação, no valor global de 
53.107,77€ para a vigilância das praias na época balnear 2010.  ---------------------------------  
Ponto 17 – Serviço de Gestão Financeira – Aprovação das cláusulas contratuais de 
empréstimo a curto prazo. - ------------------------------------------------------------------------------  
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Presente informação do Serviço de Gestão financeira, com o registo de entrada nº 6836, 
datada de 16.06.2010, referente à aprovação das cláusulas contratuais de empréstimo a curto 
prazo 2010, que a seguir se transcreve: - -----------------------------------------------------------------  
“Terminado o prazo de audiência prévia e não existindo quaisquer reclamações, foi adjudicada a contratação do 

empréstimo de curto prazo para vigorar em 2010 ao Santander Totta, nas condições propostas. Face ao exposto, anexa-se a 

minuta de contrato para apreciação e aprovação das respectivas cláusulas contratuais pela Ex.ma Câmara Municipal. 

Cumpre-me informar que dispõe o n.º3 do artigo 38.º da Lei n.º 02/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, que os 

empréstimos de curto prazo são contratados para ocorrer a dificuldades de tesouraria e devem ser amortizados no prazo 

máximo de um ano após a sua contratação. Estando nesta data o processo de contratação para empréstimo de curto prazo 

para 2010 praticamente concluído e sendo o respectivo contrato datado de 16 de Junho, de acordo com a referida 

disposição legal tal significa que este empréstimo terá que estar totalmente amortizado até 16.06.2011. 

Em observância do disposto no Regime Geral de Emissão da Dívida Pública, Lei n.º 7/98, de 3 de Fevereiro, a dívida 

pública fundada corresponde à dívida contraída para ser totalmente amortizada num exercício orçamental subsequente ao 

exercício no qual foi gerada. Assim, após 31.12.2010 este empréstimo configura dívida fundada, pois será amortizado num 

ano subsequente aquele em que foi contratado, e neste caso, dispõe a alínea a) do n.º1 do art. 46.º da Lei n.º 48/2006, de 29 

de Agosto – Organização e Processo do Tribunal de Contas, que o aumento da dívida fundada das Autarquias Locais está 

sujeito à incidência da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, pelo que o presente contrato não poderá produzir 

quaisquer efeitos financeiros antes da concessão de visto. “ 

Deliberação: Aprovadas por unanimidade as cláusulas contratuais para o empréstimo 
de curto prazo 2010 conforme proposta. Remeta-se ao Tribunal Contas. - -------------------  
Ponto 18 – Deolinda Rosa Jorge Matias – solicitando a aquisição por ajuste directo do 
Lote 9 do Loteamento da Quinta dos Passarinhos. -------------------------------------------------  
Presente requerimento da Senhora Deolinda Rosa Jorge Matias, com o registo de entrada nº 
11341, datado de 14.06.2010, solicitando a aquisição por ajuste directo e pelo preço base de 
licitação mais um lanço, do Lote 9 do Loteamento da Quinta dos Passarinhos. - ------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de Deferimento do pedido de aquisição do lote por ajuste directo e pelo preço base de 
licitação  (31.100,00€) mais um lanço (500,00€), o que totaliza um valor de 31.600,00€. - --  
Ponto 19 – Alberto José da Graça Seromenho – solicitando a aquisição por ajuste 
directo do Lote 8 da Quinta dos Passarinhos. - ------------------------------------------------------  
Presente requerimento do Senhor Alberto José da Graça Seromenho, com o registo de entrada 
nº 11430, datado de 15.06.2010, solicitando a aquisição por ajuste directo e pelo preço base 
de licitação mais um lanço, do Lote 8 do Loteamento da Quinta dos Passarinhos. ----------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de Deferimento do pedido de aquisição do lote por ajuste directo e pelo preço base de 
licitação (31.100,00€) mais um lanço (500,00€), o que totaliza um valor de 31.600,00€. - --  
Ponto 20 – Serviço de Cultura – Proposta de Edital para Hasta Pública para a 
atribuição de lugares de venda de produtos durante o Festival de Músicas do Mundo 
2010, de 28 a 31 de Julho. - -------------------------------------------------------------------------------  
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Presente proposta de Edital para Hasta Pública para a atribuição de lugares de venda de 
produtos durante o Festival de Músicas do Mundo 2010, que decorrerá no período 
compreendido entre 28 e 31 de Julho. - ------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta de Edital. - -------------------  
Ponto 21 – Siga a Festa – Associação de Carnaval de Sines – Pedido de Apoio para a 
realização do Carnaval de Verão 2010. - --------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Siga a Festa – Associação de carnaval de Sines, com o registo de entrada nº 
11454, datado de 16.06.2010, solicitando apoio Logístico e Financeiro para a realização do 
Carnaval de Verão 2010. - ----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade os apoio logísticos e financeiros, sendo que o 
apoio financeiro se transformará um subsidio extraordinário no valor de 10.500.00€. -----  
Ponto 22 – Chefe de Divisão dos Recursos Humanos – Proposta para pagamento de 
serviços ao Professor da Escola de Ténis. - -----------------------------------------------------------  
Presente informação da Chefe de Divisão dos Recursos Humanos, com o registo de entrada nº 
11469, datada de 16.06.2010, que a seguir se transcreve: - -------------------------------------------  
“Na sequência da proposta anterior, deferida em Reunião de Câmara de 21.05.2010, em que foi autorizado o pagamento ao 
Professor da Escola de Ténis, Nuno Páscoa, de um valor global de 5.280.00€, venho por este meio, e dado que o 
colaborador pretende cessar a sua prestação no final do mês de Junho, propor que lhe seja pago o valor de 2.400.00€, 
correspondente aos cinco meses em que efectivamente leccionou. O valor apresentado decorre do seguinte cálculo 48h/mês x 
5 meses x 10€/h.” - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Francisco Pacheco vota contra porque entende que este serviço deveria 
ser prestado por uma Colectividade ou Associação. - --------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por maioria a presente proposta, com o voto contra do Senhor 
Vereador Francisco Pacheco. - --------------------------------------------------------------------------  
Ponto 23 – ARH do Alentejo – Administração da Região Hidrográfica do Alentejo – 
Minuta de Protocolo de colaboração entre a ARH Alentejo e a Câmara Municipal de 
Sines.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente E-mail da ARH do Alentejo, com o registo de entrada nº 10912, datado de 
07.06.2010, enviando para aprovação Minuta de Protocolo de colaboração a celebrar entre a 
ARH do Alentejo e a Câmara Municipal de Sines, tendo o presente protocolo como objecto, a 
implementação de acções de gestão e valorização dos recursos hídricos, no sentido de 
promover a valorização e requalificação da rede hidrográfica, em particular a sistematização 
fluvial, bem como a protecção e valorização dos recursos hídricos do litoral no concelho de 
Sines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente Minuta de Protocolo. - ----------------  
Ponto 24 – Serviço de Cultura – Proposta Festival Músicas do Mundo 2010.----------------  
Presente informação do Serviço de Cultura com o registo de entrada nº 6991, datada de 
21.06.2010, enviando para aprovação o projecto de Proposta para o Festival de Músicas do 
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Mundo 2010, bem como o respectivo orçamento, sendo os custos previstos de 528.760,00€ e 
de receitas de 375.000,00€. -------------------------------------------------------------- -----------------  

O Vereador Francisco Pacheco vota contra a proposta de Orçamento para o FMM 2010, 
porque entende que o FMM deveria ter de despesas 375 mil euros, isto é, a sua capacidade de 
angariação de receita, de forma a não contribuir para o endividamento da Câmara Municipal. 
Por outro lado o FMM deveria continuar a realizar-se em Porto Covo. -----------------------------  

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

III - ENCERRAMENTO:  ---------------------------------------------------------------------  

A presente acta considerou-se aprovada em minuta aquando da realização da respectiva 
reunião, nos termos do n.º 3 do art.92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela 
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------  

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

 Eram 16.45 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


