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Aos DEZASSEIS de SETEMBRO  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 – Comissão executiva das festas em honra da Nossa Senhora da Salas – 
agradecimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Grupo Generg SGPS – Relatório e contas relativo ao ano de 2009; ----------------  
Ponto 3 – Fiscalização Municipal/Serviço de Património – abate de bens nºs 796 e 1081 e 
eliminação dos arts 499 e 1081; -------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Serviço de gestão Financeira – Alteração orçamental n.º 9/2010 e alteração às 
GOP n.º 9/2010; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – Sector de Recrutamento e Selecção – Mobilidade interna – Rosa Guerreiro; ---  
Ponto 6 – DPOTA – Alteração dos Termos de Referência do Plano de Pormenor de 
Reabilitação Urbana da Zona Histórica de Sines; --------------------------------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Acção Social – Continuidade do projecto-piloto de Mediador 
Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – SIDI – Apoio à prova de Surf Sines QUERU; -------------------------------------------  
Ponto 9 - DPOTA – Proposta de Plano de Pormenor da Cidade Desportiva; ----------------  
Ponto 10 – Divisão de Recursos Humanos – Contratação de tarefeiros para assegurar a 
vigilância dos alunos, no âmbito das actividades do ano lectivo 2010/2011; -------------------  
Ponto 11 – Divisão de Recursos Humanos – Recrutamento de trabalhadores para o 
Serviço de Educação no âmbito das actividades do ano lectivo 2010/2011; 
Ponto 12 – Vereadora Marisa Rodrigues – Recrutamento de 6 trabalhadores da reserva 
do procediemnto concursal, concluído a 20 de Julho de 2009; -----------------------------------  
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Ponto 13 – Serviço de Educação – análise das reclamações recebidas – bolsa de estudo 
2009/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Divisão de Gestão Urbanística – Desafectação de parcela de terreno do 
domínio público municipal, destinada à construção da Escola Básica de Porto Covo; -----  
Ponto 15 – Divisão de Gestão Urbanistica – Alteração à Operação de Loteamento da ZIl 
II; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – Divisão de Gestão Urbanistica – Informação previa referente á operação de 
Loteamento na Rua de Ferreira n.º 9 em Sines; -----------------------------------------------------  
Ponto 17 – Serviço de Empreitadas – Relatório preliminar relativo à empreitada de 
reabilitação e reperfilamento da Estrada Municipal 554 em Porto Covo; ---------------------  
Ponto 18 – Gabinete da Presidência – Requalificação dos espaços pedonais no âmbito da 
Regeneração Urbana; -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Divisão de Recursos Humanos – Proposta de contratação em regime de 
prestação de serviços na modaliddae de avença de 2 técnicos para o serviço de desporto;  
Ponto 20 – Serviço de Educação – Correcção do valor previsto – ASE – Apoios Sociais 
Escolares 2010-2011; --------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Divisão de Gestão Urbanistica – Desafectação de parcela de terreno do 
domínio público municipl, destinada à construção da Piscina de Porto Covo; ---------------  
Ponto 22 – Anastacia da Conceição Silva de Jesus Gordon – Pedido de alteração ao 
alvará de Loteamento n. 2/1992 – Cerca do Meio em Porto Covo; ------------------------------  
Ponto 23 – Chefe de Gabinete – Orçamento para fornecimento dos equipamentos e bens 
necessários para abertura de novas instalações do centro de dia de Porto Covo; ------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião 14:15 eram horas. -------------------------- 

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
II – Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Comissão executiva das festas em honra da Nossa Senhora das Salas – 
agradecimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Comissão Executiva das Festas em honra da Nossa senhora das Salas, com 
o registo de entrada n.º 17099, datada de 06.09.2010, agradecendo a colaboração da Câmara 
Municipal de Sines na realização das Festas em Honra de Nossa Senhora das Salas realizadas 
nos dia 14 e 15 de Agosto de 2010. -----------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 7  - Serviço de Acção Social – Projecto Piloto de Mediador Municipal; ---------------  
Presente informação do Serviço de Acção Social, com registo de entrada n.º 10142, datada de 
09.09.2010, informando que na sequência do projecto piloto de Mediador Municipal que tinha 
o seu término previsto para o dia 30 de Setembro , o Alto Comissariado para a Imigração e 
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Diálogo Intercultural comunicou a prossecução do projecto por mais 2 anos nas seguintes 
condições: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- O projecto terá continuidade por mais  um ano, de um de outubro de 2010 a  30 de Setembro 
de 2011 com comparticipação financeira do ACIDI de 75%, devendo a CMS garantir os 25% 
tal como aconteceu no período anterior; ---------------------------------------------------------------- 
- A partir de 1 de outubro de 2011 até 30 de Setembro de 2012 a comparticipação financeira 
da ACIDI, passará a ser de 50% e 50% por parte da CMS. 
mais informa que o actual mediador municipal, Jerónimo da Silva Nascimento não se mostrou 
disponível para dar continuidade ao projecto, no entanto propõe-se que seja substituido por 
outro elemento de etnia cigana que foi proposto aquando da candidatura. 
salienta ainda o Serviço de Acção Social que tendo em conta o sucesso que o projecto teve 
junto da comunidade cigana e da comunidade educativa, é seu parecer que o projecto deverá 
dar continuidade e deverá ser alargada a área de intervenção do mediador.------------------------ 

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de continuidade do projecto piloto 
de mediador municipal, devendo o mediador actual ser substituído por outro elemento 
da etnia cigana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
  

 
Ponto 14 – Divisão de Gestão Urbanística – Desafectação de parcela de terreno do 
domínio público municipal, destinada à construção da Escola Básica de Porto Covo; -----  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística com o registo de entrada n.º 10306, 
datada de 14.09.2010, informando que perante a necessidade de promover pela candidatura do 
projecto mencionado em epigrafe, torna-se necessário a criação de parcela de terreno 
destinada ao fim pretendido. -------------------------------------------------------------------------------  

 A parcela de terreno cuja desafectação se propõe tem área de 1 741 m2, fazendo actualmente 
parte integrante de parcela com a área de 4555,5 m2 onde se encontra implantada a escola 
pré-primária, inscrita na matriz sob o artigo 6509 e descrita na Conservatória do Registo 
Predial sob o número 1009/19960424. -------------------------------------------------------------------  

Mais informa que a parcela a desafectar do domínio público municipal apresenta as seguintes 
confrontações: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nascente – Espaço Público. --------------------------------------------------------------------------------  

Poente – Espaço Público. -----------------------------------------------------------------------------------  

Norte – Rua A. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sul – Estrada do Cercal. ------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a desafectação de parcela de terreno. ------------  
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Ponto 15 – Divisão de Gestão Urbanística – Alteração à Operação de Loteamento da 
ZIL-II; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística com o registo de entrada n.º 10304, 
datada de 14.09.2010, remetendo para aprovação proposta de alteração ao Loteamento 
Municipal da ZIL – II, tendo em vista a criação de condições necessárias à candidatura do 
projecto “ Academia das Energias”. ----------------------------------------------------------------------  

A referida alteração traduz-se, essencialmente na divisão do lote 122 (com área de 10 000 m2) 
em dois lotes (cada um com a área de 5 000 m2), optimizando o espaço naquela zona 
industrial e permitindo a utilização racional dos terrenos. ---------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a alteração ao Loteamento municipal da ZIl 
II: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Serviço de Empreitadas – Relatório preliminar relativo à empreitada de 
reabilitação e reperfilamento da Estrada Municipal 554 em Porto Covo; ---------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada n.º 10292, datada 
de 14.09.2010, enviando para apreciação e aprovação o Relatório preliminar relativo ao 
processo de empreitada de reabilitação e reperfilamento da Estrada Municipal 554 em Porto 
Covo, no qual está inserido o relatório de análise das propostas elaborado pela empresa 
Sacramento Campos Projectos e Serviços, SA. ---------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o relatório preliminar. Proceda-se à audiência 
prévia nos termos da Lei. ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Gabinete da Presidência – Requalificação dos Espaços Pedonais no âmbito 
da Regeneração Urbana; ---------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Chefe de Gabinete do Presidente, com o registo de entrada n.º 17747, 
datada de 14.09.2010, remetendo para aprovação o projecto de “Requalificação de Espaços 
Pedonais”, no âmbito do programa da Regeneração Urbana. -----------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o projecto de Requalificação dos Espaços 
Pedonais, à excepção da cobertura proposta para as ruínas da salga romana, com a qual 
não se concorda pelo seu impacto e pelo seu custo. Deverá ser estudada nova solução 
para o efeito, com menos impacto e menos custos. --------------------------------------------------  
Ponto 21 – Divisão de Gestão Urbanística – Desafectação de parcela de terreno do 
domínio público municipal, destinada à construção da Piscina de Porto Covo;--------------  

Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística com o registo de entrada n.º 10303, 
datada de 14.09.2010, informando da necessidade de edificação da Piscina de Porto Covo, a 
localizar em parcela cedida para domínio público ao abrigo da operação de loteamento do 
artigo 47º, propondo a desafectação de parcela de terreno, com área de 270 m2, fazendo 
esta actualmente parte integrante de parcela com a área de 3 641.90 m2, onde se encontra 
implantando o Pavilhão Multiusos. -------------------------------------------------------------  
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Mais informa que a parcela de 270 m2 a desafectar do domínio público municipal 
apresenta as seguintes confrontações. ----------------------------------------------------------  

Nascente – Espaço Público. ---------------------------------------------------------------------  

Poente – Espaço Público. -----------------------------------------------------------------------  

Norte – Município de Sines. --------------------------------------------------------------------  

Sul – Espaço Público. ----------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a desafectação da parcela de terreno, -------------  

Ponto 23 – Chefe de Gabinete – Orçamento para fornecimento dos equipamentos e bens 
necessários para abertura de novas instalações do centro de dia de Porto Covo; ------------  
Presente informação do Chefe de Gabinete, com o registo de entrada n.º 17818, datada de 
15.09.2010, informando que foram recebidos da Direcção da Associação”A Gralha”, 
orçamentos para fornecimento dos equipamentos e bens necessários para abertura das novas 
instalações do centro de dia de Porto Covo, mais informa que estes orçamentos surgem por 
solicitação da Câmara Municipal de Sines, de forma a abreviar a sua aquisição. ------------------  

Sendo o valor total dos mesmos de 17.643,71 €. -------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovados por unanimidade os orçamentos propostos. --------------------------  

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

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

 Eram 16:50 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


