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Aos CINCO de AGOSTO  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: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

Faltas justificadas: V. Marisa Rodrigues Santos e V. Nuno Mascarenhas– férias -----------  
Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Agrupamento Vertical de Escolas de Sines – atribuição de subsídio; --------------   
Ponto 2 – Partido Social Democrata – Projecto de resolução; ------------------------------------  
Ponto 3 – ARSAlentejo – Protocolo de Cooperação; -----------------------------------------------  
Ponto 4  - Sónia Silva – Horário do estabelecimento denominado Musical Bar; -------------  
Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – Modificação Orçamental, n.º 5/2010; -------------  
Ponto 6 – Serviço de Empreitadas – Auto de Recepção Definitiva da Empreitada de 
“Repavimentação da Rua do Bairro Marítimo em Sines”; ---------------------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Gestão Financeira - Modificação Orçamental, n.º 7/2010; -------------  
Ponto 8 – Serviço de Gestão Financeira – Modificação Orçamental n.º 8/2010; -------------  
Ponto 9 – Serviço de Sistemas de Informação Geográfica – Abate de bens 13149, 13150 e 
13151 e eliminação dos artºs 183 I, 184 I, 186 I; -----------------------------------------------------  
Ponto 10 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Proposta para retirada dos lotes sem 
construção na ZIl – II; ------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Gabinete Jurídico - Minuta de contrato “Prestação do Serviço de Projecto de 
Execução para a Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Requalificação e 
Consolidação da Falésia de Sines e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da 
Gama: Instalação de Ligação Vertical”; --------------------------------------------------------------  
Ponto 12 – Gabinete Jurídico – Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e Junta de Freguesia de Sines; -------------------------------------------------  
Ponto 13 – Divisão de Gestão Urbanística – Determinação de valores de venda dos fogos 
sitos na Rua da Floresta, n.º 29 E em Sines; ----------------------------------------------------------  
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Ponto 14 – Divisão de Gestão Urbanística – Determinação dos valores de venda dos 
fogos sitos na Rua da Reforma Agrária n.º 3 em Sines;--------------------------------------------  
Ponto 15 – Santa Casa da Misericórdia de Sines – Projecto de Arquitectura para 
construção de Lar de Idosos; ----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – DPOTA – Relatório de âmbito ambiental estratégica do Plano de Gestão das 
Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira; -------------------   
Ponto 17 – V. Carmem Francisco – Horário de estabelecimento de bebidas 
“Gentlemen´s Bar 31”; ------------------------------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:25 horas: --------------------------  

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
A Vereadora Carmem solicitou a inclusão na ordem de trabalhos de proposta de deliberação 
sobre o horário de estabelecimento de bebidas “Gentlemen´s Bar 31, a qual foi aceite por 
unanimidade, passando a mesma a ser o ponto 17 a ser discutido. -----------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Sines, antes da ordem de trabalhos, deixou uma nota 
sobre a realização da 12ª Edição do Festival Músicas do Mundo, realizado entre os dias 28 e 
31 de Julho de 2010, referindo que o FMM foi um acontecimento notável para a Sines e para 
o Município e fez notar que,  apesar da crise e da contenção de despesas com a 12ª Edição do 
FMM, a Câmara realizou um Festival de grande qualidade e com uma afluência de público 
superior aos anos anteriores e que marca Sines na rota das grandes realizações culturais de 
turísticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Elogiando e reconhecendo o trabalho das equipas e dos trabalhadores da Câmara Municipal 
de Sines, na realização deste Festival. Referiu ainda que oportunamente serão apresentados à 
Câmara dados das despesas e receitas do Festival, mas que o balanço já estimado é muito 
positivo, referindo ainda que o FMM tem uma candidatura aprovada pelo QREN, no valor de 
mais ou menos 419 mil euros, para 3 anos de realizações. --------------------------------------------  

Mencionou ainda a assinatura dos protocolos de colaboração com a GALP Energia, Câmara 
Municipal de Sines e diversas Colectividades e Associações do concelho de Sines, que 
decorreu no passado dia 23 de Julho de 2010, no valor total de 300 mil euros, sendo que 
151.500,00 €, destinam-se a projectos da Câmara Municipal, nomeadamente o Festival 
Músicas do Mundo e Escola de Artes de Sines, e o restante montante para apoio às diversas 
colectividades e associações. Salientou também que este acto é uma das muitas medidas que a 
Câmara Municipal de Sines procura concretizar para apoiar as Associações do Concelho de 
Sines, referindo por exemplo a realização das Tasquinhas este ano, que foram entregues a sua 
exploração às Associações para que estas consigam angariar fundos. -------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco quis deixar também uma nota sobre a realização do Festival 
Músicas do Mundo, na qual afirmou que a CDU congratula-se com o resultado do Festival na 
sua principal componente realizada no interior do Castelo de Sines. A CDU manifesta a sua 
preocupação quanto ao exagero dos concertos na Avenida Vasco da Gama até às 06:00 horas 
da manhã, onde o consumo do álcool e de droga assumem dimensões preocupantes. ------------  
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Referindo ainda que em relação aos apoios financeiros da GALP Energia às colectividades de 
Sines, merecem o apoio da CDU. -------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Idalino José, quis também deixar uma nota referente ao Festival Musicas do 
Mundo, referindo que realmente foi um êxito e que após alguns cortes verificou que o mesmo 
não perdeu a qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente interveio novamente, sublinhando que o FMM teve o seu inicio no Castelo de 
Sines e que aí deve continuar, tendo em conta as características e o simbolismo deste espaço 
mítico ligado ao nascimento do Almirante Vasco da Gama, assim como a envolvente exterior 
do Castelo e a sua ligação ao Centro Histórico. ---------------------------------------------------------  

Com o crescimento deste Festival criou-se um 2º palco na Avenida da Praia, como um cenário 
e um espaço complementar de alargamento do FMM e como um ambiente de descompressão 
ao longo da Avenida, como um belo espaço urbano da cidade, e o cenário da baía e praia de 
Sines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O actual Festival é impensável sem esta articulação entre dois cenários complementares e 
indissociáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente chamou a atenção da Câmara para as afirmações do Vereador da CDU, 
Francisco Pacheco que considera infundadas, precipitadas e potencialmente geradoras de 
descrédito deste Festival. Por isso manifesta o seu desagrado por estas afirmações sobre o 
consumo de álcool e drogas. -------------------------------------------------------------------------------  

Quem acompanha e observa o comportamento dos participantes neste Festival constata 
precisamente o contrário. -----------------------------------------------------------------------------------  

A esmagadora maioria dos participantes nesta grande Festa da Música são pessoas com um 
comportamento cívico exemplar e com manifesta atitude de apreço pela música e de 
confraternização e respeito pela população de Sines. --------------------------------------------------  

É por isso que a crítica é unânime em considerar este Festival dos melhores ou mesmo o 
melhor, que se realiza em Portugal. E isto engloba: qualidade da música, organização e 
comportamento dos participantes. -------------------------------------------------------------------------  

Assim, o Presidente pede que haja mais sentido de responsabilidade e cuidado na apreciação e 
crítica, caso contrário entra-se na irresponsabilidade e na deturpação da realidade, com 
prejuízos notórios para Sines. ------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Câmara informou ainda o restante executivo que os pelouros da V. Marisa 
Santos, estão a seu cargo, visto esta se encontrar de férias. -------------------------------------------  

II – Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Agrupamento Vertical de Escolas de Sines – Atribuição de subsídio; -------------   
Presente oficio do Agrupamento Vertical de Escolas de Sines, com o registo de entrada n.º 
13054, datado de 09.07.2010, informando que em conformidade com o acordado, a previsão 
referente aos contratos existentes entre este Agrupamento e as diversas Entidades para o ano 
2010/2011 é no valor de 12.000,00 €. --------------------------------------------------------------------  
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Mais informa que o pagamento deverá ser efectuado nos meses de Janeiro, Abril, Julho e 
Outubro, correspondendo o valor de cada mês a quantia de 3.000,00 €. ----------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de subsídio no valor de 12.000,00 
€, ao Agrupamento Vertical de Escolas de Sines. ---------------------------------------------------  
Ponto 2 – Partido Social Democrata – Projecto de resolução; ------------------------------------  
Presente oficio do Partido Social Democrata – PSD, com o registo de entrada n.º 13777, 
datado de 19.07.2010, enviando para conhecimento proposta de projecto de resolução sobre a 
Pesca Artesanal Costeira, do Cerco e palangre de fundo no Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina no âmbito da revisão do regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural;  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 3 – ARSAlentejo – Protocolo de Cooperação; -----------------------------------------------  
Presente oficio da Administração Regional de Saúde do Alentejo IP, com o registo de entrada 
n.º 14451, datado de 27.07.2010, enviando protocolo de cooperação assinado entre a Câmara 
Municipal de Sines e a ARS Alentejo, cujo objectivo do mesmo visa definir os termos e 
condições subjacentes à colaboração entre as duas Instituições, tendo em vista a edificação de 
um novo Centro de Saúde, na cidade de Sines.  ---------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara esclareceu ao restante executivo, que teve várias reuniões com a 
ARSA, para discussão e procura de entendimento entre as duas partes, que culminaram na 
assinatura deste protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda, que o projecto já se encontra em curso, devendo o mesmo ser entregue à ARSA 
no final do ano, prevendo-se a candidatura ao QREN para Abril de 2011, e o inicio das obras 
previsto para meados de 2012 e a sua conclusão 2014/2015. -----------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco apresenta a seguinte declaração de voto que se transcreve para 
os devidos efeitos: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“ Voto contra porque: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º - Porque é inaceitável que o novo centro de saúde de sines inicie as obras no prazo de 3 anos e ainda com a possibilidade 
de novas reprogramações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2º - Porque é inaceitável que a Câmara Municipal transmita a propriedade do terreno para o Ministério da Saúde no prazo 
de 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3º - Porque é inaceitável que se apontem as obras do novo Centro de Saúde de Sines, para o ano 2013, ano de eleições 
municipais, esquecendo que as actuais condições do centro de saúde agridem os direitos mais elementares da população de 
Sines e dos profissionais que lá trabalham. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

4º - Porque a proposta de protocolo deveria ter sido discutida na Câmara e não negociada e assinada apenas pelo 
Presidente da Câmara, desrespeitando assim a colegiabilidade e a competência própria do órgão municipal. ------------------  

Esta é a declaração de voto da CDU.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Presidente da Câmara respondeu a esta declaração de voto do V. Francisco Pacheco – 
CDU esclarecendo o executivo sobre as questões do enquadramento, dos propósitos e 
objectivos do protocolo entre a Câmara Municipal de Sines e ARSA: ------------------------------  
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1º - A celebração deste protocolo partiu do Presidente da Câmara, procurando, com ele 
pressionar a Administração Regional de Saúde do Alentejo, para acelerar o processo de 
construção do novo Centro de Saúde de Sines. ---------------------------------------------------------  

2º - Estabelecer um compromisso entre as partes, que obrigue a concretizar o projecto o mais 
rápido possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que o protocolo agora ratificado é o resultado de um trabalho desenvolvido ao 
longo de mais de um ano de conversações entre as partes e que o actual texto é a melhoria da 
proposta anterior apresentada pela ARSA, e que a Câmara não aprovou. --------------------------  

Que nas alterações ao texto anterior participou o Presidente da Câmara Municipal, 
assessorado pela Dra. Francisca Ferreira, na qualidade de jurista da Câmara e Directora do 
Departamento de Ambiente e Planeamento Urbanístico, de que resultou um documento que 
garanta a defesa dos interesses e objectivos das duas partes e que se integra no processo em 
curso, nomeadamente: estado de elaboração do projecto e os procedimentos sequenciais até 
candidatura ao QREN, lançamento de concurso de obras e prazo da sua execução. --------------  

Tendo sempre em conta que a celebração de um protocolo é uma manifestação de intenções 
entre as partes e que, neste caso representa também um encontro de vontades, onde está 
patente a intenção de cooperação e a manifesta vontade de o concretizar. --------------------------  

O Presidente referiu ainda que encontrou, na Presidente da Administração Regional de Saúde 
do Alentejo, uma manifestação de vontade e empenho em resolver todos os problemas para a 
construção do novo Centro de Saúde. --------------------------------------------------------------------  

Por tudo isto, discorda e rejeita as afirmações do V. Francisco Pacheco sobre estas questões, 
pela sua absoluta desadequação à realidade. -------------------------------------------------------------   

Deliberação: Ratificado por maioria, com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco 
o presente protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 - Sónia Silva – Horário do estabelecimento denominado Musical Bar; --------------  
Presente folha de expediente público do Presidente da Câmara de 20.07.2010, na qual a 
munícipe Sónia Silva, proprietária do estabelecimento Musical Bar, sito na Rua Marquês de 
Pombal, n.º 116, vem solicitar que lhe seja concedida licença de funcionamento até as 04:00 
horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento do referido atendimento o Presidente da Câmara, emitiu uma declaração 
provisória até ao dia 05 de Agosto de 2010, autorizando o funcionamento do bar até às 04:00 
horas, após contacto com a GNR de Sines, que confirmou não existirem quaisquer queixas 
referentes ao mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco vota a favor da alteração do horário até às 04:00 horas. ---------  

Deliberação: Considerando a utilização licenciada para o estabelecimento na categoria 
de restauração e bebidas, que nos termos do regulamento municipal apenas pode 
funcionar até às 02:00 horas, mantém-se o horário fixado para o estabelecimento em 
causa. Dê-se conhecimento à GNR. ---------------------------------------------------------------------  
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Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – Modificação Orçamental, n.º 5/2010; -------------  
Presente informação com o registo de entrada n.º 7441, datada de 01.07.2010, referente à 
modificação orçamental n.º 5/2010 e alteração às GOP 2010/2013, 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 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. 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.º 05/2010 e 
alteração n.º 5/2010 às Grandes Opções do Plano (GOP) 2010/2013. ------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao orçamento corrente e no que concerne à despesa, em concreto no capítulo económico 01.Despesas com o 
Pessoal, é reforçada com € 29.000,00 € a rubrica 01.02.12 – Despesas com pessoal/Abonos variáveis e eventuais / 
indemnizações por cessão de funções, conforme indicação do Serviço Administrativo de Recursos Humanos e é reforçada a 
classificação 01.01.07 – Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes//pessoal em regime de tarefa ou 
avença, de forma a suportar as despesas com os contratos de tarefa e avença a realizar com Paula Cristina Guerreiro 
Raposo Cópio, Joana Lisboa Lopes Lindo dos santos, Carla Sofia Conceição José Garganta Custódio e António Manuel do 
Carmo Feio. Neste capítulo económico são efectuadas reduções no valor de € 120.000,00 €. As referidas alterações 
merecem a anuência da Ex.ma Sra. Dra. Mónica Brito – Chefe de Divisão de Recursos Humanos. --------------------------------  

Quanto ao capítulo económico 02.Aquisição de bens e serviços os reforços totalizam € 101.070,00 e incidem essencialmente 
em Actividades Mais Relevantes (AMR) das Grandes Opções do Plano, em concreto é reforçada a AMR 2010/137 – Festival 
Músicas do Mundo (conforme indicações do Serviço de Cultura e Serviço de Informação, Divulgação e Imagem); AMR 
2010/161 – Desporto é Vida + 55 anos e AMR 2009/98 – Concurso de Montras de Natal. ------------------------------------------  

No capítulo económico 03. Juros e outros encargos é reforçada a classificação 03.06.01 – Juros e outros encargos/outros 
encargos financeiros/outros encargos financeiros a fim de dar andamento ao processo de consulta para aquisição de 
Sistema de Débitos Directos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita às transferências correntes é reforçada a classificação económica 04.07.01 – Transferências 
correntes/Instituições sem fins lucrativos/ Instituições sem fins lucrativos para fazer face à cabimentação de apoios 
financeiros extraordinários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para além das reduções já referidas e afectas ao capitulo económico 01. Despesas com o pessoal, e conforme concordância 
superior, foram ainda reduzidas verbas em AMR´S que já se realizaram e que ainda tem dotação disponível (2010/12 – Dia 
da Criança; 2010/125 – Primeiras Cambalhotas; 2010/138 – Maio em Sines; 2010/141 – Outras iniciativas 
Culturais/Concerto da Páscoa e 2010/146 – Dia Mundial da Dança) e em AMR´s que não se vão realizar (2010/128 – 
Passeio da Primavera) bem como nas classificações económicas 02.01.02.99 – Aquisição de Bens e Serviços/Aquisição de 
bens/Combustíveis e lubrificantes/outros e 06.02.01 – Outras despesas correntes/ diversas/impostos e taxas. --------------------  

Assim, no orçamento corrente os reforços e reduções totalizam € 178.270,00. ---------------------------------------------------------  

No que respeita ao Orçamento de Capital e atendendo a que cada projecto do Plano Plurianual de  Investimentos está 
associada um classificação económica, foram reforçados os seguintes projectos: -----------------------------------------------------  

2006/30 – Loteamentos Municipais, para cabimentação de uma revisão de preços de empreitada de urbanização das 
Percebeiras; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2010/25 Acção 2 – Captações de Água – 2010/2013/ Aquisição de Equipamentos, para reforço de dotação e cabimentação 
da aquisição de um variador de velocidade para captação EGC4; ----------------------------------------------------------------------  

2010/75 – Cemitério – execução de gavetões e ossários, para cabimentação da empreitada relativa à cabimentação de 
ossários no cemitério; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2010/31 – Instalações Desportivas, Beneficiações – 2010/2013, para cabimentação da empreitada relativa à 
impermeabilização da zona das caldeiras da Piscina Municipal de Sines. --------------------------------------------------------------  

Por indicação do Ex. mo Sr. Engº Carlos Pedroso – Director de Departamento de Obras e Serviços Urbanos foi efectuada 
uma redução no valor total dos reforços no projecto 2010/72 – Adutora Monte  Chãos/São Torpes. -------------------------------  

Face ao exposto, alteração orçamental têm o valor global de € 215.900,00 €, sendo € 178.270,00 relativos ao orçamento 
corrente e € 37.630,00 relativos ao orçamento de capital.” -------------------------------------------------------------------------------  
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O Vereador Francisco Pacheco referiu que o seu sentido de voto será de abstenção, tendo em 
atenção a ausência de informação financeira atempada. -----------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por maioria o despacho da Vereadora Marisa Santos datado de 
01.07.2010 “ Aprovada a alteração orçamental. À próxima reunião de Câmara para 
ratificação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Empreitadas – Auto de Recepção Definitiva da Empreitada de 
“Repavimentação da Rua do Bairro Marítimo em Sines”; ---------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada n.º 8144, datada de 
19.07.2010, enviando o auto de recepção definitiva da empreitada de “Repavimentação da 
Rua do Bairro Marítimo em Sines” e informando que se pode proceder à libertação de todas 
as garantias bancárias e devolução de verbas retidas referentes a esta empreitada. ---------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Gestão Financeira - Modificação Orçamental, n.º 7/2010; -------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, com o registo de entrada n.º 8304, 
datado de 21.07.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------  
“Em consonância com o disposto no 8.3.1 do Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais, sem prejuízo dos princípios 
orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, serve a presente 
para submeter à consideração superior a proposta de alteração orçamental e alteração às GOP n.º 7/2010. -------------------- 

No que concerne ao Capítulo 01 – “Despesas com pessoal” é reforçada a classificação 02/01.01.09 “Pessoal em qualquer 
outra situação” em contrapartida da anulação na classificação 02/01.02.13.01 “Prémios de desempenho”. -------------------- 

Constatou-se que será indispensável proceder ao reforço de dotações relativas a Actividades Relevantes, de acordo com 
mapa remetido em anexo com a designação “Modificações às Actividades Mais Relevantes – AMR”, bem como no que se 
refere a dotações orçamentais extra AMR’S, nomeadamente no que se refere ao Capítulo 02 – “Aquisição de bens e serviços 
correntes” foram inscritas verbas nas classificações 02/02.01.15 “Prémios, condecorações e ofertas”, 02/02.01.20 
“Material de educação, cultura e recreio”, 02/02.02.09 “Comunicações” e 02/02.02.17 “Publicidade”. Para fazer face aos 
aumentos necessários, reduziram-se montantes em diversas rubricas a saber 02/02.01.02.02 “Gasóleo”, 02/02.02.06 
“Alimentação – Géneros para confeccionar”, 02/02.02.20 “Outros trabalhos especializados” e 02/02.02.25 “Outros 
serviços”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De salientar que, foram respeitados os princípios e regras orçamentais considerados em sede de POCAL e que o valor das 
inscrições correspondem exactamente ao montantes das reduções efectuadas.”-------------------------------------------------------- 

O Vereador Francisco Pacheco referiu que o seu sentido de voto será de abstenção, tendo em 
atenção a ausência de informação financeira atempada. -----------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por maioria com a abstenção do Vereador Francisco Pacheco o 
despacho da Vereadora Marisa Rodrigues Santos datado de 21.07.2010 “ Aprovada a 
alteração orçamental – À próxima reunião de Câmara para ratificação”. --------------------  
Ponto 8 – Serviço de Gestão Financeira – Modificação Orçamental n.º 8/2010; -------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, que se transcreve para os devidos 
efeitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Em conformidade com o estabelecido no 8.3.1 do Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais, sem prejuízo dos 
princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, serve 
a presente para submeter à consideração superior a proposta de alteração orçamental e alteração às GOP e PPI n.º 8/2010. 
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Verificou-se que será necessário proceder ao reforço de dotações relativas a Actividades Relevantes e Plano Plurianual de 
Investimentos, de acordo com mapas remetidos em anexo com a designação “Modificações às Actividades Mais Relevantes – 
AMR” e “Modificações ao PPI”, bem como no que se refere a dotações orçamentais extra AMR’S, nomeadamente no que se 
refere ao Capítulo 02 – “Aquisição de bens e serviços correntes” foram inscritas verbas nas classificações 02/02.01.03 
“Munições, Explosivos e Artifícios”, 02/02.01.09 “Produtos químicos e farmacêuticos”, 02/02.01.21 “Outros bens”, 
02/02.02.12 “Seguros”, 02/03.06.01 “ e 02/02.02.25 “Outros Serviços”. Para fazer face aos aumentos necessários, 
reduziram-se montantes em diversas rubricas a saber 02/02.02.20 “Outros trabalhos especializados”, 02/02.02.02 
“Limpeza e higiene” e 02/04.07.01 “Instituições sem fins lucrativos”. ------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao orçamento de capital foi reforçado o projecto 2010/24 “Aquisição e reparação de contadores de água – 
2010/2013”, com a classificação económica 02/07.01.10.02 no montante de €1.500,00 em contrapartida do projecto 2010/37 
“Edifício da Praça Tomás Ribeiro – Beneficiações”, com a classificação económica 02/07.01.03.07.----------------------------- 

De referir que, foram respeitados os princípios e regras orçamentais considerados em sede de POCAL e que o valor das 
inscrições correspondem exactamente ao montantes das reduções efectuadas.”-------------------------------------------------------- 
O Vereador Francisco Pacheco referiu que o seu sentido de voto será de abstenção, tendo em 
atenção a ausência de informação financeira atempada. -----------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho da Vereadora Marisa Santos 
datado de 29.07.2010 “ Aprovada a proposta de alteração orçamental. À próxima 
reunião de Câmara para ratificação”.  ----------------------------------------------------------------  
Ponto 9 – Serviço de Sistemas de Informação Geográfica – Abate de bens 13149, 13150 e 
13151 e eliminação dos artºs 183 I, 184 I, 186 I; -----------------------------------------------------  
No seguimento da informação do Serviço de Sistemas de Informação Geográfica, com o 
registo de entrada n.º 8561, datada de 28.07.2010, propõe o Serviço de Património que os 
artigos mencionados sejam eliminados, visto não existirem áreas sobrantes nos artºs pelo que 
não é viável nem possível criar artigos urbanos para os mesmos. ------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 10 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Proposta para retirada dos lotes sem 
construção na ZIl – II; ------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário com o registo de entrada n.º 8615, 
datada de 29.07.2010, propondo a retirada dos seguintes lotes sem construção na ZIL – II em 
Sines: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lote 95 – M – Bela Cristina Paias; ----------------------------------------------------------------------  

- Lote 1013-A – Decorlitoral, Lda;------------------------------------------------------------------------  

- Lote 1013-C – DeltaBox; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Lote 1013-D – Transportes Vital, Lda; -----------------------------------------------------------------  

- Lote 1136 – Cotinavec Portugal Unipessoal, Lda; ----------------------------------------------------  

- Lote 1137-B – José Ventura & Rodrigues, Lda; ------------------------------------------------------  

- Lote 1151 – Sináutica, Lda; ------------------------------------------------------------------------------  

- Lote 1153 – Grafisines, Lda; -----------------------------------------------------------------------------  

- Lote 1158 – Naturasines, Lda; ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta. ---------------------------------  
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Ponto 11 – Gabinete Jurídico - Minuta de contrato “Prestação do Serviço de Projecto de 
Execução para a Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Requalificação e 
Consolidação da Falésia de Sines e para o Reforço da Acessibilidade à Avenida Vasco da 
Gama: Instalação de Ligação Vertical”; --------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete Jurídico, com o registo de entrada n.º 14805, datada de 
02.08.2010, remetendo para aprovação nos termos do artº 96º  nº 1 do CCP, minuta de 
contrato “prestação do serviço de projecto de execução para a requalificação da Avenida 
Vasco da Gama, para a requalificação e consolidação da falésia de Sines e para o reforço da 
acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: instalação de ligação vertical”, considerando que o 
valor do mesmo é de 477 950,00 € e que este é objecto de visto do Tribunal de Contas. --------  

Deliberação: Aprovada por maioria a minuta de contrato, com o voto contra do 
Vereador Francisco Pacheco e abstenção do Vereador Idalino José. ---------------------------  
Ponto 12 – Gabinete Jurídico – Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e Junta de Freguesia de Sines; -------------------------------------------------  
Presente minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sines e Junta de 
Freguesia de Sines, cujo objectivo do mesmo é a colaboração e cooperação entre os dois 
outorgantes, nos termos do qual, o segundo cede ao primeiro, a utilização de duas salas do 
edifício afecto à Junta de Freguesia de Sines. -----------------------------------------------------------  

As instalações cedidas destinam-se ao atendimento público do Serviço de Acção Social e 
Saúde, Serviço de habitação e ao Serviço de Educação da Câmara Municipal de Sines, para 
desenvolvimento das suas competências de acordo com o estatuído no Regulamento Interno 
dos Serviços Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente minuta de protocolo. -------------------  
Ponto 13 – Divisão de Gestão Urbanística – Determinação de valores de venda dos fogos 
sitos na Rua da Floresta, n.º 29 E em Sines; ----------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, com determinação de valores de 
venda dos fogos sitos na Rua da Floresta, n.º 29 E, em Sines de acordo com o despacho 
normativo 184/92, sendo os mesmos os seguintes: -----------------------------------------------------  

- R/C – Esqº - área útil (m2) – 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; ---------------------------  

- R/C Esq. Frt. – área útil (m2) – 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; ------------------------  

- R/C Dtº - área útil (m2) – 60.30 – valor para venda de 11 890,00 €;-------------------------------  

- 1º Esq. - área útil (m2) – 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; --------------------------------  

- 1º Esq. Frt. - área útil (m2) – 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; ---------------------------  

- 1º Dtº - área útil (m2) – 60.30 – valor para venda de 11 890,00 €; ---------------------------------  

- 2º Esqº - área útil (m2) – 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; -------------------------------  

- 2º Esqº. Frt - área útil (m2) - 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; ---------------------------  

- 2º Dtº - área útil (m2) – 60.30 – valor para venda de 11 890,00 €; ---------------------------------  
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- 3º Esq.- área útil (m2) - 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; ---------------------------------  

- 3º Esq. Frt.- área útil (m2) - 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; ----------------------------  

- 3º Dtº - área útil (m2) - 58.26 – valor para venda de 11 480,00 €; ---------------------------------  

Deliberação: Aprovados por unanimidade os valores, assim como a fixação do ónus de 
inaliabilidade pelo período de 5 anos, prazo legalmente fixado para os fogos vendidos em  
Ponto 14 – Divisão de Gestão Urbanística – Determinação dos valores de venda dos 
fogos sitos na Rua da Reforma Agrária n.º 3 em Sines;--------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, com determinação de valores de 
venda dos fogos sitos na Rua da Reforma Agrária, n.º 3, em Sines de acordo com o despacho 
normativo 184/92, sendo os mesmos os seguintes: -----------------------------------------------------  

Fracção A –R/C Dtº - área útil (m2) – 59.95 – valor para venda – 20 030,00 € --------------------  

Fracção B – R/C Esq. – área útil (m2) – 63.81 – valor para venda – 21 150,00 €; -----------------  

Fracção C – 1º Dtº - área útil (m2) – 82.76 – valor para venda – 19 150,00 €; ---------------------  

Fracção D – 1º Esqº - área útil (m2) – 87.02 – valor para venda – 20 140,00 €; -------------------  

Fracção E – 2º Dtº - área útil (m2) – 82.76 – valor para venda – 19 150,00 €; ---------------------  

Fracção G – 3º Esq. Retaguarda – área útil (m2) – 6108 – valor para venda – 14 140,00€; ------  

Fracção H – 3º Esq. Frente – área útil (m2) – 35.78 – valor para venda – 8 280,00 €; ------------  

Fracção I – 3º Dtº Retaguarda - área útil (m2) – 49.60 – valor para venda – 11 480,00 €; --------  

Fracção J – 3º Dtº Frente – área útil (m2) – 33.98 – valor para venda – 7 870,00 €;---------------  

Deliberação: Aprovados por unanimidade os valores, assim como a fixação do ónus de 
inaliabilidade pelo período de 5 anos, prazo legalmente fixado para os fogos vendidos em 
regime de CDH. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Santa Casa da Misericórdia de Sines – Projecto de Arquitectura para 
construção de Lar de Idosos; ----------------------------------------------------------------------------  
Presente projecto de arquitectura, apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Sines, para 
a implantação de um edifício que se insere na área limítrofe exterior ao perímetro histórico de 
Sines, a Sul da Rua Judice Fialho, fazendo parte da Zona de Equipamento Colectivo. -----------  

A implantação do presente projecto de arquitectura insere-se no perímetro da edificação do 
actual infantário e do muro de vedação deste, que corresponde ao limite do espaço verde. ------  

Pretende-se edificar três pisos acima da cota de implantação do Lar Prates, com 
desalinhamento interior de 16.00 metros da ala sul do lar, correspondendo à elevação de 5.50 
metros acima da Rua Judice Fialho, antes da ponte.----------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 27.07.2010 “ Concordo – Aprovado – À próxima reunião de Câmara Municipal para 
ratificação.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 16 – DPOTA – Relatório de âmbito ambiental estratégica do Plano de Gestão das 
Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira; -------------------   
Presente parecer da Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, com o 
registo de entrada n.º 14877, datado de 03.08.2010, relativo ao relatório mencionado em 
epígrafe, que se transcreve para os devidos efeitos: ----------------------------------------------------  
“ O presente parecer é referente ao Relatório de âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Gestão das Bacias 
Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira (designada por RH 6), enviado à CMS no dia 15.07.2010 
pela Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARHA). -----------------------------------------------------------------------  

Analisando o relatório e a lei da água (Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro) importa referir o seguinte: --------------------------  

De uma forma geral considera-se o relatório de âmbito preliminar bem estruturado e de acordo com o estipulado na lei da 
água, no entanto salienta-se mais uma vez o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------  

1. Como é do conhecimento de V. Exa., a norte do concelho de Sines está situada a Ribeira dos Moinhos, oficialmente 
denominada por Ribeira das Camarinheiras, que pertence ao grupo das ribeiras costeiras segundo o Plano da Bacia 
Hidrográfica do Sado (PBHS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Devido à sua localização, a ribeira sofre algumas pressões resultantes da actividade industrial, colocando em causa o seu 
valor intrínseco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos últimos anos tem vindo a ocorrer descargas de águas pluviais contaminadas para a ribeira por parte da indústria. 
Situação que preocupa a CMS, pelo que a mesma tem vindo a informar a ARHA e CCDRA, com o objectivo que tal situação 
seja impedida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uma outra situação que preocupa a CMS é a ETAR de Ribeira dos Moinhos, situada sobre o limite norte da bacia 
hidrográfica da Ribeira dos Moinhos. Esta localização poderá significar que em situação de emergência  ou de 
funcionamento anormal, os efluentes sejam drenados quer para a bacia hidrográfica da ribeira da sancha, quer para a 
Bacia Hidrográfica da Ribeira dos Moinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas duas situações deverão ser tidas em conta na elaboração do referido plano, de forma a preservar esta zona (Ribeira 
dos Moinhos) de grande relevância para o Município de Sines. --------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Deliberação: Aprovado por unanimidade o parecer que deverá ser 
remetido à ARH Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------   
Ponto 18 – V. Carmem Francisco – Horário de estabelecimento de bebidas 
“Gentlemen´s Bar 31”; ------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de deliberação da V. Carmem Francisco, com o registo de entrada n.º 8874, 
datada de 05.08.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------  
“Em 03 de Março de 2010, na sequência de queixas sobre o Cocktail Bar (Rua Francisco Luis Lopes, 31), a CMS ordenou a 
redução do horário de encerramento das 04h00 para as 00h00, e determinou a realização de ensaios acústicos e de vistoria 
para verificação das condições de funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A 10 de Março, dá entrada na CMS informação da GNR sobre ocorrência no estabelecimento, a qual, pela gravidade da 
mesma levou a CMS a determinar o encerramento do bar, em 15 de Abril de 2010. -------------------------------------------------- 
Em 12 de Maio de 2010, o proprietário do imóvel, informa a Câmara ter cessado o contrato de cessão de exploração com o 
Sr. Ernesto Luís Ildefonso da Silva, sob a exploração do qual havia ocorrido o funcionamento e os incidentes que levaram ao 
encerramento, e ter celebrado novo contrato de cessão de exploração, com Luis Manuel Marciano Gonçalves, e requerendo 
a reabertura do bar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A 27 de Maio, o novo explorador, solicita a abertura condicional do estabelecimento, até à realização do ensaio acústico, o 
qual havia já sido solicitado pela CMS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Em reunião de 02 de Junho, a CMS delibera pelo retorno à situação anterior, com a medida cautelar de encerramento às 
00h00, até à realização das medidas previstas pela CMS: --------------------------------------------------------------------------------- 
 1. Vistoria de funcionamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 2. Realização de ensaios acústicos pelo proprietário/explorador; ------------------------------------------------------------ 
 3. Realização de ensaio de ruído pela CIMAL. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre estas medidas, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1. Vistoria de funcionamento – realizou-se a 7 de Julho, sendo a CMS acompanhada pela Autoridade de Saúde, 
Bombeiros, GNR e ASAE. O auto de vistoria, em anexo, recomenda a adopção de medidas, no prazo de 60 dias, sendo que 
nenhuma das anomalias detectadas justifica o não funcionamento do bar (até à data, os bombeiros não fizeram junção ao 
auto do seu relatório, que deveria constar em anexo, pelo que os membros da comissão optam por referir o necessário 
cumprimento das medidas que vierem a ser referidas por esta entidade). --------------------------------------------------------------- 
 2. Realização de ensaios acústicos pelo proprietário/explorador; foi entregue Relatório Acústico a 30 de Junho, 
incompleto, que apenas conclui pelo cumprimento da edificação relativamente ao Índice de Isolamento a Sons de Condução 
Aérea. A 03 de Agosto, é entregue novo relatório, após ter sido possível a realização de ensaios na habitação contígua, o 
qual conclui que a edificação ensaiada cumpre os requisitos legais relativamente ao Índice de Isolamento a Sons Aéreos e 
ao Índice de Isolamento a Sons de Percussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3. Realização de ensaio de ruído pela CIMAL – este ensaio foi solicitado à CIMAL em 07 de Abril, não tendo ainda 
a CMS recebido qualquer relatório. Foram já solicitados esclarecimentos à CIMAL relativamente à realização do ensaio, 
admitindo-se que não se tenha realizado por o estabelecimento se ter encontrado encerrado cerca de 2 meses após o pedido 
para a sua realização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em expediente público, realizado a 3 de Agosto, refere o explorador que, tendo cumprido com o que foi solicitado ao 
estabelecimento, não é justo que, por um lado, seja responsabilizado pela actuação do anterior explorador, e por outro, seja 
prejudicado pelo facto de a CMS não ter ainda recebido o relatório da CIMAL, solicitado há quase 4 meses. Refira-se aqui, 
que o ensaio de ruído efectuado pela CIMAL é um instrumento a que o município pode recorrer para melhor conhecer a 
situação, mas os ensaios a que os estabelecimentos de actividades ruidosas permanentes estão obrigados são aqueles que 
foram já apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicito que a CMS delibere sobre o eventual levantamento/mitigação da medida cautelar. ----------------------------------------- 
Deliberação: Considerando os factos presentes, a Câmara Municipal de Sines delibera 
pela mitigação da medida cautelar, fixando o horário do estabelecimento até às 02:00 
horas, voltando a situação a ser analisada, após a entrega do ensaio de incomodidade 
pela CIMAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

A presente acta considerou-se aprovada por minuta aquando da realização da respectiva 
reunião, nos termos do nº 3 do art. 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela 
Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro.  --------------------------------------------------------------------------  
E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião.

 Eram 15:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


