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Aos QUINZE de JULHO  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 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

Faltas justificadas: V. Nogueira – férias --------------------------------------------------------------  
Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP – Licença de descarga 
da ETAL – Estação de tratamento de águas de lastro do Porto de Sines; ---------------------  
Ponto 2 – Ginásio Clube de Sines – Solicitando um lugar de venda no Festival Músicas 
do Mundo e respectiva isenção de taxas de pagamento; -------------------------------------------  
Ponto 3 – Siga a Festa – Associação de Carnaval – Pedido de isenção de taxas – 
Carnaval de Verão 2010; ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4 – Maria Teresa Palmeira – Pedido de apoio para edição de livro; -------------------  

Ponto 5 – Serviço de Educação – Pagamento de prestação de serviços - Professora das 
AEC´S – Inglês; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Gabinete da Presidência – Alteração de Fundo de Maneio; -------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Informação, Divulgação e Imagem – proposta de preços para a 
venda de merchandising para o FMM 2010; ---------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 6/2010; -----------------  
Ponto 9 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Audiência prévia da alteração ao 
Loteamento Municipal do Farol, lote 46 em Sines; -------------------------------------------------  
Ponto 10 – Vereadora Carmem Francisco – Pedido de licenciamento do Espaço de Jogo 
e Recreio a localizar na Urbanização da Quinta do Meio, em Sines; ---------------------------  
Ponto 11 – Gabinete Jurídico – Grupo La 33 – Cancelamento do Concerto FMM 2010; --  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 10:15 horas. -------------------------- 

 



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 15/2010 

 
 Reunião (2010-07-15) 
  Pág. 2 de 7 

 

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
A Vereadora Marisa Santos, solicitou que fosse incluindo na ordem de trabalhos parecer do 
Gabinete Jurídico, sobre Grupo La 33, que iria actuar no Festival Músicas do Mundo 2010, 
em Porto Covo. Sendo aceite por unanimidade a inclusão deste assunto o mesmo passou a ser 
o ponto 11 da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------  

II – Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP – Licença de descarga 
da ETAL – Estação de tratamento de águas de lastro do Porto de Sines; ---------------------  
Presente oficio da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP, com o registo de 
entrada n.º 12073, datado de 25.06.2010, informando que na sequencia da comunicação da 
Câmara Municipal de Sines, datada de 16.03.2010, relativa à licença de descarga da ETAL – 
estação de tratamento de águas de lastro do Porto de Sines, foi efectuada uma deslocação ao 
local para avaliação da situação e nesse seguimento foi solicitado à Administração do Porto 
de Sines S.A, que procedesse à regularização das utilizações dos recursos hídricos já 
existentes na sua área de jurisdição e não tituladas, com particular destaque para a captação de 
águas e a rejeição de águas residuais (na qual se inclui a ETAL), através do requerimento dos 
respectivos títulos de utilização dos recursos hídricos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio e da Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro. -----------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. Enviar para 
conhecimento da Assembleia Municipal de Sines. --------------------------------------------------  
Ponto 2 – Ginásio Clube de Sines – Solicitando um lugar de venda no Festival Músicas 
do Mundo e respectiva isenção de taxas de pagamento; -------------------------------------------  
Presente oficio do Ginásio Clube de Sines, solicitando a reserva do lugar de venda n.º 59 
situado na Rua João de Deus para o Festival Músicas do Mundo de 2010 (hasta pública) 
solicitando ainda a isenção do pagamento das respectivas taxas. ------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara, datado 
de 08.07.2010 “ Deferido – À próxima Reunião de Câmara para ratificação”.  --------------  
Ponto 3 – Siga a Festa – Associação de Carnaval – Pedido de isenção de taxas – 
Carnaval de Verão 2010; ---------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Siga a Festa – Associação de Carnaval, com o registo de entrada n.º 12709, 
datado de 06.07.2010, solicitando o pedido de isenção de pagamento das taxas para a 
realização do Carnaval de Verão 2010. ------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 06.07.2010 “ Deferido, aos serviços e à Reunião de Câmara.”  -------------------------------  
Ponto 4 – Maria Teresa Palmeira – Pedido de apoio para edição de livro; --------------------  
Presente requerimento da Sra. Maria Teresa Palmeira com o registo de entrada n.º 12916, 
datado de 07.07.2010, solicitando apoio para a edição de um livro de poesia da sua autoria. ---  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a aquisição de livros no valor de 500.00 €. ------  
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Ponto 5 – Serviço de Educação – Pagamento de prestação de serviços - Professora das 
AEC´S – Inglês; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Educação com o registo de entrada n.º 7443, datada de 
01.07.2010, solicitando o pagamento da prestação de serviço à Profª Joana Maria Silvestre 
Gouveia Martins, que substituiu a anterior professora nas aulas de inglês nas actividades de 
enriquecimento curricular, mais informa que a actividade da docente teve inicio no dia 24 de 
Maio e terminou no dia 18 de Junho do corrente ano, sendo a prestação de serviços no valor 
de 806,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Gabinete da Presidência – Alteração de Fundo de Maneio; -------------------------  
Presente informação do Gabinete da Presidência com o registo de entrada n.º 7672, datada de 
06.07.2010, solicitando a alteração do fundo de maneio do Gabinete da Presidência, nas 
seguintes rubricas: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Rubrica a reforçar – 02.01.18 – Livros e Documentação Técnica – 350,00 € ----------------------  

Rubrica a reduzir – 02.02.25 – Outros Bens – 350,00 €. ----------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a alteração ao Fundo de Maneio. -----------------  
Ponto 7 – Serviço de Informação, Divulgação e Imagem – proposta de preços para a 
venda de merchandising para o FMM 2010; ---------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Informação, Divulgação e Imagem, com o registo de 
entrada n.º 7716, datada de 06.07.2010, apresentando proposta de preços para venda de 
merchandising para o Festival Músicas do Mundo 2010, proposta essa que consiste no 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- T- Shirt mulher – 10.00 €. --------------------------------------------------------------------------------  

- T – Shirt homem – 10.00 €. ------------------------------------------------------------------------------  

- T-Shirt criança – 8.00 € -----------------------------------------------------------------------------------  

- Crachá – 1.00 € ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Pac 3 crachás – 2.00 € -------------------------------------------------------------------------------------  

Propondo ainda a venda de Cd´S de 2009 pelo valor de 3.00 €. --------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de preços de venda de 
merchandising. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 6/2010; -----------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira com o registo de entrada n.º 7816, 
datada de 08.07.2010, com proposta de alteração orçamental que se transcreve para os 
devidos efeitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

“ De forma a dar cumprimento ao disposto nos pontos 8.3.1.2 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais), que refere “sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não 
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previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e alterações “ e 8.3.1.5 “ as alterações 
podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações”, assim 
apresenta-se proposta para Modificação Orçamental (Actividades Mais Relevantes e Plano Plurianual de Investimento) 
para que possam ser reforçadas rubricas que à data a dotação é insuficiente para se proceder ao cabimento da respectiva 
despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que concerne às Actividades Mais Relevantes, existe a necessidade de reforço da rubrica de trabalhos especializados 
02/02.02.20, acção 11 do Projecto 137/2010 – Festival Músicas do Mundo, para fazer face às despesas previstas com a 
vigilância do festival no valor de 18.880,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no ponto 8.3.1.5 do POCAL, para fazer face ao reforço que referenciámos, será necessário 
proceder à diminuição de rubricas no mesmo montante pelo que se propõe a redução da dotação da Acção 1 – produção 
afecta ao projecto 2010/157 – Juventude Desportiva que à data é de 2.400,00 €, no valor de 1.880,00€ visto esta actividade 
não se ir realizar até ao final do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Plano Plurianual de Investimentos será necessário reforçar rubricas afectas ao projecto 2010/57 – 
Regeneração Urbana de Sines, as quais passamos a referenciar: ------------------------------------------------------------------------  

- Acção 1 – Avenida Vasco da Gama Requalificação (02/07.01.04.01), sendo o valor total da despesa de 241.959,76€ ( é 
necessário um reforço no montante de 91.959,76€). ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Acção 2 – Falésia de Sines Reabilitação e Consolidação ( 02/07.01.04.01), sendo o valor total da despesa de 136.660,00€ 
(é necessário um reforço no montante de 36.660,00€) -------------------------------------------------------------------------------------  

- Acção 9 – Avenida Vasco da Gama instalação da ligação vertical  ( 02/07.01.04.01), sendo o valor total da despesa de 
99.329,64 € (é necessário um reforço no montante de 49.329,64€) ----------------------------------------------------------------------  

Desta forma o valor total a reforçar no Plano Plurianual de Investimento é de 177.950,00€ pelo que se propõe as seguintes 
diminuições: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No projecto 2008/111 – Escola Básica / Jardim de Infância (Vasco da Gama) Acção 2 – aquisição de mobiliário o valor de 
60.000,00€, na acção 3 – Aquisição de equipamento informático o valor de 17.950,00 €. -------------------------------------------  

- No projecto 2010/187 – Plano de Pormenor da Zona da Antiga Fábrica de Cortiça “Socor”, o valor de 100.000,00, de 
acordo com instruções superiores (…).” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por maioria com a abstenção do Vereador Francisco Pacheco o 
despacho da Vereadora Marisa Rodrigues datado de 08.07.2010 “Aprovada a alteração 
orçamental pelo carácter urgente – À próxima reunião de Câmara para ratificação. ------  
Ponto 9 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Audiência prévia da alteração ao 
Loteamento Municipal do Farol, lote 46 em Sines; -------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço Administrativo de Urbanismo, com o registo de entrada n.º 
7381, datada de 30.06.2010, informando que decorrido o período de audiência prévia 
referente à alteração ao Loteamento Municipal do Farol (lote 46), não foram recebidas 
quaisquer respostas às notificações para a pronuncia. Assim considerando que o procedimento 
em apreço se encontra isento de licenciamento ou comunicação prévia nos termos do n.º 5 do 
artº 7º do RJUE, propõe-se a aprovação das alterações à Operação de Loteamento. --------------  

Deliberação: Aprovadas por unanimidade as alterações à Operação de Loteamento. ------  
Ponto 10 – Vereadora Carmem Francisco – Pedido de licenciamento do Espaço de Jogo 
e Recreio a localizar na Urbanização da Quinta do Meio, em Sines; ---------------------------  

Presente proposta de deliberação da Vereadora Carmem Francisco, com o registo de 
entrada n.º 7691, datada de 06.07.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: -----------  
“O projecto de arranjos exteriores do loteamento Quinta do Meio, contemplou um espaço de Jogo e Recreio, a integrar o 
domínio público municipal, de uso público.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A evolução do projecto do Jardim de Infância, sito no piso 1 do lote 2, adjacente a este espaço, tornou evidente o interesse 
na utilização do espaço de jogo e recreio por aquele equipamento. Numa primeira fase, considerou-se ser viável uma 
utilização mista: pelo Jardim de Infância durante o seu horário de funcionamento, ficando a manutenção a cargo da 
entidade gestora do JI, e pelo público em geral fora deste horário.----------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se depois que esta situação era pouco interessante para o JI, tendo em conta a utilização do espaço, fora de horas, 
para outros fins que não o do jogo e recreio, danificando e sujando o espaço de modo a deixá-lo inutilizado no dia seguinte, 
pela manhã. A situação era também pouco interessante para o interesse público, tendo em conta o horário muito alargado 
do JI (desde as 8h até às 19h30), deixando ao uso público pouco tempo durante o dia.----------------------------------------------- 
Em 17.03.2008, a Romão Vaz, S.A, promotora do loteamento, vem propor que o espaço de jogo e recreio seja afecto ao uso 
exclusivo do JI, sendo construído no loteamento outro espaço de jogo e recreio para uso público. Nessa data, para que se 
pudesse pronunciar, a CMS solicitou a entrega de proposta concreta e devidamente instruída do Parque Infantil a construir, 
em local adequado da urbanização (ofício 1586, de 09.05.2008).------------------------------------------------------------------------- 
A 27.07.2008, a Romão Vaz, SA apresenta o projecto, que mereceu parecer técnico em 13.08.2008, transmitido pelo ofício 
n.º 2399, de 19.08.2008.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Apenas em 21.05.2010 vem a Romão Vaz, SA dar resposta ao ofício anterior, com a junção de elementos. Sobre este 
elementos recaiu parecer técnico, com o seguinte teor:------------------------------------------------------------------------------------- 
“ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O pedido apresentado, possui enquadramento no Decreto-Lei n.º 119/2009 de 19 de Maio (alteração ao Decreto-Lei n.º 
379/97 de 27 de Dezembro), no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto (alínea p) do artigo 2º) e o Decreto-Lei n.º 
220/2008 de 12 de Novembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que respeita à instrução do pedido, encontra-se em falta:------------------------------------------------------------------------------ 
- Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 
aplicáveis;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Ficha de segurança (atendendo que se trata de uma Utilização do Tipo IX);---------------------------------------------------------- 
Celebração do contrato de seguro – a entidade responsável pelo espaço de jogo e recreio terá de celebrar obrigatoriamente 
um seguro de responsabilidade civil (o valor mínimo obrigatório é fixado em 350 000€) por danos corporais causados aos 
utilizadores em virtude de deficiente instalação e manutenção dos espaços de jogo e recreio, respectivo equipamento e 
superfícies de impacte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANALISE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em análise dos elementos entregues, memória descritiva e peças desenhadas, julga-se estarem em conformidade com a 
legislação aplicável, no entanto deverão ser assegurado: --------------------------------------------------------------------------------- 
- Iluminação pública; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A obrigação geral de segurança prevista nos artigos 4º e 15º (do Decreto-Lei n.º 119/2009 de 19 de Maio) ; ------------------ 
- Que todos os equipamentos implantados no espaço de jogo e recreio contem menções obrigatórias previstas no artigo 16º 
(do mesmo DL) e os avisos necessários para informação, nomeadamente:-------------------------------------------------------------- 
- A idade mínima e máxima dos utilizadores a quem se destina;--------------------------------------------------------------------------- 
- A altura mínima e máxima dos utilizadores;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- O numero máximo de utilizadores em simultâneo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Os avisos necessários à prevenção dos riscos inerentes à sua utilização;-------------------------------------------------------------- 
- Proceder ao cumprimento das obrigações de segurança, nomeadamente as obrigações de manutenção e de celebração do 
contrato de seguro;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Garantir a existência de procedimentos de emergência. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, de forma a dar prosseguimento ao processo, aguarda-se a entrega dos elementos em falta.”------------------- 
Proponho à Câmara Municipal que admita a possibilidade da alteração ao projecto de arranjos exteriores do loteamento, 
através da aprovação do projecto de Espaço de Jogo e Recreio, logo que sejam entregues os elementos em falta, e corrigidos 
os aspectos as corrigir1 (com excepção daqueles que cabem à entidade gestora do equipamento, devendo esses ser 
assegurados pelo Município, já que se trata de espaço de jogo e recreio de uso público). ------------------------------------------- 
Proponho ainda que seja solicitado ao gabinete jurídico a análise da questão da utilização privada do espaço de recreio e 
lazer existente, sendo proposta forma de legitimar esse uso privado e de definição da compensação ao município, de forma a 
apresentar a solução ao JI, ainda antes da entrega das obras de urbanização ao Município. --------------------------------------- 
Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta. ---------------------------------  
Ponto 11 – Grupo La 33 – Cancelamento do Concerto FMM 2010; ----------------------------  
Presente parecer jurídico, com o registo de entrada n.º 6110, datado de 27.05.2010, referente 
ao cancelamento do concerto no Festival Músicas do Mundo 2010 em Porto Covo, do Grupo 
La 33, que se transcreve para os devidos efeitos: -------------------------------------------------------  
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“(…) Não obstante a inexistência de contrato assinado com o grupo, existe um  compromisso para o mesmo, conforme 
documentação anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Poderemos entender que existe uma declaração negocial tácita, compreendida nos termos da Lei, porquanto dos factos que 
existem deduz-se, com toda a probabilidade que, neste caso em concreto, a participação do grupo no FMM iria ocorrer. -----  

Formalmente não existe qualquer documento escrito, assinado pelas partes, designadamente contrato escrito, mas existem 
factos que comprovam a presença do grupo no FMM. -------------------------------------------------------------------------------------  

 Neste sentido sou de entendimento que não existe culpa por parte do grupo relativamente aos factos que deram origem ao 
cancelamento do concerto, agindo o mesmo de boa-fé ao adquirir os bilhetes antecipadamente, pois havia uma confirmação 
por parte da CMS na sua actuação no Festival, apenas os mesmos aproveitaram uma oportunidade comercial de adquirirem 
os bilhetes a um preço mais acessível, uma vez que estes tendencialmente oscilam consoante a época do ano. -------------------  

Entende-se que não existindo culpa por parte do grupo, no cancelamento do concerto, deverá a outra parte (CMS) responder 
por eventuais danos que causar culposamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, é aqui que se deve aferir se haverá lugar a qualquer ressarcimento por parte da câmara, no sentido de saber se a 
mesma, ao cancelar o concerto, agiu dolosamente, sendo que nos termos da lei entende-se por dolo “qualquer sugestão ou 
artifício que alguém empregue com a intenção ou consciência de induzir ou manter em erro o autor da declaração (…)”. 
Neste caso apenas poderemos falar em declaração, pois de facto apenas existe um compromisso, que desencadeou uma 
divulgação a vários níveis, nomeadamente, a nível da imprensa, entendendo-se haver uma declaração negocial tácita, que 
surte efeitos em caso da mesma não se concretizar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ora, acompanhando todo o processo, e conhecedores da causa que originou o cancelamento do concerto, o que levou a uma 
alteração do antigo modelo do FMM, não porque a organização assim o desejasse, mas porque a actual situação financeira 
que se atravessa, e que é geral, não permite que se realize um festival com dimensões idênticas aos dos anos transactos, 
houve necessidade de diminuir despesas, que no caso concreto, consiste na adopção de um novo modelo do festival, que 
passa, entre outros, pela redução de dias de duração do mesmo e pela não concretização deste em Porto Covo, localidade 
onde iria actuar o Grupo La-33.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De certa forma podemos considerar que neste factor, que passa por este novo modelo, houve culpa por parte da câmara, 
enquanto promotora do festival, ao não acautelar antecipadamente que situações destas pudessem acontecer, porquanto a 
situação pela qual estamos a atravessar não é nova, e quando digo “estamos”, refiro-me ao País em geral, devendo a 
câmara ter considerado isso com alguma antecedência. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Facto é que embora possamos atribuir uma certa culpa à câmara, certo é que teremos que graduar a mesma, no sentido de 
que um evento com as dimensões do FMM, já conhecido internacionalmente, leva tempo a ser preparado, pois os grupos têm 
que ser escolhidos minuciosamente, até porque o público assim o exige uma vez que a dimensão do festival é já tão elevada, 
que torna o público cada vez mais exigente, o que leva a que haja uma preparação pormenorizada do mesmo; e é nesse 
sentido que se pode atribuir uma culpa diminuta à câmara, isto é, não houve dolo na actuação da câmara, mas sim uma 
figura designada juridicamente por mera culpa, porquanto agiu consciente de que a situação financeira supostamente iria 
melhorar; que não haveria por parte do actual Governo cortes orçamentais tão rígidos que “obrigasse” a que houvesse uma 
reestruturação a nível da concepção do que era o festival. -------------------------------------------------------------------------------- 

Por essa forma são legítimas as causas que originaram o cancelamento do concerto, não isentando, contudo, a câmara da 
culpa que teve, embora diminuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

É por esse facto que sou de entendimento que o grupo deverá ser ressarcido da verba referente aos bilhetes adquiridos, pois 
existe num modo geral, factos que comprovam que já havia um compromisso da CMS para com o grupo, que inclusive 
rejeitou outras propostas, por já estar comprometido em actuar no FMM.-------------------------------------------------------------- 

Considera-se que ao ressarcir o grupo no valor dos bilhetes, não existe um enriquecimento sem causa por parte daquele, 
porquanto aqui o maior dano foi para o grupo, que por uma alteração das circunstâncias, alheias à sua vontade, levaram ao 
cancelamento do concerto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Também poderíamos entender que essa alteração é alheia à vontade da organização do festival; contudo a mesma devido à 
sua natureza, de pessoa colectiva de direito público, poderia ter previsto a actual situação, e é precisamente nesse sentido 
que se entende que a câmara municipal, promotora do festival, embora à data em que assumiu o compromisso com o grupo 
não tivesse agido com dolo, entende-se que é civilmente responsável e que deve ressarcir o mesmo por aquilo que é 
solicitado, ou seja, o valor correspondente aos bilhetes já adquiridos. ------------------------------------------------------------------ 
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Deliberação: Aprovado por unanimidade nos termos do parecer jurídico, o 
ressarcimento do valor efectivamente pago pelos músicos para efeitos de actuação em 
Porto Covo, designadamente bilhetes de avião e 50% do valor do autocarro.---------------- 

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

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

 Eram 10:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


