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Aos DOIS 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 ORDINÁRIA  da Câmara 
Municipal de Sines, estando presentes. -------------------------------------------------------------------  

VICE PRESIDENTE: - MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS, que presidiu 
aos trabalhos. 

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

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

Faltas Justificadas: Manuel Coelho Carvalho – Presidente da Câmara – Férias; ----------------  

Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Gabinete da Presidência – Apoios financeiros a atribuir ao AVES; ---------------  
A Vice - Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 11:20 horas. ---------------------- 

II – Ordem de Trabalhos. -------------------- ----------------------------------------------------------- 
Ponto 1 – Gabinete da Presidência – Apoios financeiros a atribuir ao AVES; ---------------  
Presente informação da Adjunta do Presidente, referente às competências do município na 
área da educação que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------  
“Atendendo à proposta formulada pelo Serviço de Educação da CMS, constante na informação que se anexa e considerando 
as competências dos municípios na área da educação, sou de parecer de que, tal como nos anos anteriores deverá a Câmara 
Municipal de Sines atribuir ao Agrupamento Vertical das Escolas de Sines as verbas referidas na presente proposta, por se 
revelar um procedimento eficaz na forma de apetrechar atempadamente as escolas com os materiais necessários à 
realização das suas actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao mencionado no ponto 4 da proposta em apreço, referente às despesas com os contratos/avenças do 
AVES, o mesmo foi já apresentado em reunião de Câmara do passado dia 5 de Agosto, tendo sido aprovado a atribuição de 
um subsídio ao AVES no valor de 12.000€ (cópia em anexo). Assim, o total da verba a atribuir ao Agrupamento para o ano 
lectivo de 2010/2011, que deverá ser considerado no âmbito da presente proposta, é de 16 400,00€. ------------------------------  

De referir que relativamente a este assunto, deverá a Câmara Municipal, através dos serviços competentes, rescindir os 
contratos com as empresas que executam a manutenção dos equipamentos de fotocópias afectos às escolas. --------------------  

Sou também de parecer de que, a exemplo de anos anteriores, os apoios financeiros disponibilizados ao AVES, no quadro 
das competências do Município de Sines na área da educação, deverão ser objecto de um protocolo de colaboração, onde se 
defina os direitos e veres das partes.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para os devidos efeitos anexa-se à presente acta cópia da informação do Serviço de Educação, 
com o registo de entrada n.º 8690, datada de 02.08.2010. ---------------------------------------------  
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Deliberação: Aprovados por unanimidade os apoios propostos. Ao Gabinete Jurídico 
para elaboração de protocolo global com todos os apoios, incluindo o da utilização do 
Pavilhão Desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Serviço de Educação – Rectificação na atribuição de Bolsas de Estudo 
2009/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Educação com o registo de entrada n.º 9524, datada de 
24.08.2010, informando que por lapso foram apresentados anteriormente à reunião de Câmara 
de 19 de Agosto de 2010, 47 candidatos às bolsas de estudo, quando deveria ter sido 53 
candidatos, com um total de despesas de 50.000,00€. Mais informa que os candidatos em falta 
são Pedro Filipe Gonçalves Domingos, com RPC de 448,66 €, Sónia Maria da Silva Sebastião 
com RPC de 436,72 €, Sofia Isabel Farinha com RPC e 370,46 € e Uendy da Cruz dos Anjos 
com RPC de 442,81€. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a rectificação nos termos propostos. -------------  
Ponto 3 – Serviço de Acção Social – Pedido de apoio à Organização do I Encontro da 
VMER do Litoral Alentejano; ---------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Acção Social com o registo de entrada n.º  9562, datada de 
25.08.2010, informando que no âmbito do 1º aniversário da viatura médica de emergência e 
reanimação do litoral alentejano, o Hospital do Litoral Alentejano pretende organizar em 
encontro dirigido a profissionais de saúde subordinado ao tema “ Nova Realidade do Pré-
Hospitalar do Litoral Alentejano e que para tal solicitam os seguintes apoios à Câmara 
Municipal de Sines: -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Impressão de cerca de 150 certificados de presença e apoio financeiro do valor de 100.00 €. -  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição dos apoios solicitados. ---------------  
Ponto 4 – Serviço de Educação – ASE – Acção Social Escolar 2010/2011 – proposta de 
acordo de colaboração com Associações de Pais; ---------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Educação com o registo de entrada nº 16460, datada de 
26.08.2010, cujo teor se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------   
“No sentido de aprofundar a ligação entre os encarregados de educação e as Associações de pais das escolas básicas do 
concelho e aumentar a visibilidade das ultimas na sua acção escolar, o Serviço de Educação vem propor um acordo de 
colaboração para a atribuição de vales de apoios escolares (manuais e material escolar) as alunos, a serem descontados em 
livrarias aderentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deste modo, as Associações de Pais ficariam encarregues de fazer a entrega dos vales às famílias dos alunos carenciados, 
sendo posteriormente ressarcidas do valor total dos vales entregues, para pagamentos às livrarias. ------------------------------  

Este acordo permitiria agilizar o pagamento das despesas com a ASE, através da atribuição de um subsidio no valor da 
despesa realizada por escola, a cada associação de pais correspondente. --------------------------------------------------------------  

Foi solicitado parecer jurídico sobre esta possibilidade de transferência de competências (informação em anexo) neste 
domínio às Associações de pais, sendo que o mesmo refere: ------------------------------------------------------------------------------  

“ (…) Nada obsta a que seja atribuído um apoio financeiro à Associação de Pais das Escolas do Concelho, de forma a ser 
assegurada a atribuição de manuais e material escolar aos alunos carenciados, devendo, nos termos do estatuído no art. 67º 
da lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, ser esta atribuição objecto de elaboração de protocolo de colaboração”. ------------------  
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Sondadas as quatro associações de pais existentes, todas elas concordaram em colaborar no processo, sendo auxiliadas, nos 
meios administrativos e de logística, pelo Serviço de Educação. -------------------------------------------------------------------------  

Previsão da despesa em 1ª fase  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para a realização do acordo referido, a previsão da despesa total por Associação encontra-se no mapa em anexo, segundo 
os valores dos manuais e do material escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O valor total previsto de despesa, por escola será: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Escola n.º 1 – 4.532,75 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escola n.º 2 – 1.901,13 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escola n.º 3 - 2.016,23 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escola de Porto Covo – 805,07 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Total de verbas na 1ª fase – 9.255,18 € -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No caso da segunda fase do processo de atribuição, propomos que seja gerida pelo Serviço, pois trata-se de uma parte 
minoritária de apoios, que poderão ser pagas, posteriormente e directamente às livrarias.  -----------------------------------------  

Para a realização do acordo, se for esta proposta aprovada, solicitamos a colaboração do Gabinete Jurídico, tendo em 
conta os termos que referimos a cima.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. Ao Gabinete Jurídico (urgente) para 
elaboração do competente protocolo com as diversas Associações de Pais. -------------------  
Ponto 5 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos – Projecto de aquecimento AQS e 
Tanque para a piscina Carlos Manafaia; -------------------------------------------------------------  
Presente informação do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, com o registo de entrada 
n.º 9567, datada de 25.08.2010, propondo que seja consultado o Engº Pedro Oliveira (Ajuste 
Directo) para a elaboração do projecto de execução da integração da biomassa no sistema de 
aquecimento de águas da Piscina Municipal de Sines. Este projecto tem como objectivo dotar 
a piscina coberta de um sistema de aquecimento de água quente sanitária e de aquecimento 
ambiente e dos tanques de actividade. --------------------------------------------------------------------  

Mais informa que o valor estimado do projecto é de 9 000,00€ + IVA. -----------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Gabinete da Presidência – contratação de técnicos para prestar funções no 
âmbito das AEC´S;-----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Adjunta do Presidente referente à contratação de técnicos para prestar 
funções no âmbito das AEC´S, que a seguir se transcreve para os devidos efeitos: ---------------  
“Considerando a informação em anexo, a contratação de técnicos para prestar funções no âmbito das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC’s) poderá processar-se mediante duas modalidades: contrato de trabalho a termo 
resolutivo e contratação de prestação de serviços.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em conformidade com a informação prestada pelo S. Educação, não foi possível a constituição de horários completos para 
estas funções, pelo que a contratação proposta será inevitavelmente a tempo parcial, pelo período de 10 meses - 
procedimento previsto na actual legislação, sendo que em qualquer das modalidades de contratação apresentadas, não 
existe a possibilidade de renovação do contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

As duas modalidades de contratação demonstram uma diferença de valores substantiva, no montante de 31.289,07€, sendo a 
mais favorável para CMS a contratação por prestação de serviços. Não foram apresentados os valores a auferir por parte 
dos técnicos, no entanto é previsível que uma parte substancial deste valor constitua imposto sobre o rendimento do 
trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De salientar que  os custos totais a considerar para a operacionalização das AEC’s, constantes nos documentos anexos, 
estimam-se em: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para a contratação por prestação de serviços – 240.893,37€ ----------------------------------------------------------------------------- 
Para a contratação a termo resolutivo              - 272.182,44€ ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Sendo que a estimativa o valor de receita, por parte do Ministério da Educação, muito aproximado ao valor real, se cifra no 
montante de 160.125,00€ (262,50€ X 610 alunos) existe um montante significativo a suportar por parte da Câmara 
Municipal para garantir estas actividades, designadamente: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Para a contratação por prestação de serviços:  80,768,37€ ------------------------------------------------------------------------------- 
Para a contratação a termo resolutivo             : 112.057,44€  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
De referir que para o calculo das despesas foram considerados os custos com a presente contratação; com os cinco técnicos 
superiores da CMS afectos e a afectar a estas actividades, bem como os custos com transportes e pessoal auxiliar de 
vigilância aos transportes e piscinas, de entre os quais se previu despesas com dois trabalhadores dos programas 
ocupacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Face ao exposto, apresenta-se à consideração de V. Exª. duas modalidades de contratação de técnicos,  e os custos 
inerentes, para assegurar o desenvolvimento das AEC’s. De salientar que estas actividades são competência do Ministério 
da Educação assumidas pela Câmara Municipal através de um protocolo de colaboração. ----------------------------------------- 
O Vereador Francisco Pacheco, mencionou que irá votar contra, porque no seu entender 
esta é uma competência do Ministério de Educação e que na sua opinião deveria ser 
elaborado relatório onde consta-se que a assinatura do protocolo com o Ministério da 
Educação está a ser benéfico. Salientou ainda que este assunto deveria de ser submetido à 
Assembleia Municipal para que a mesma se pronuncie sobre o mesmo. ----------------------  

O V. Idalino colocou a questão se a Câmara Municipal de Sines tem conhecimento dos 
resultados destas contratações no final de cada ano lectivo, porque seria bom na sua 
opinião existir um relatório com essa avaliação. -----------------------------------------------   

Deliberação: Aprovada por maioria com o voto contra do V. Francisco Pacheco a 
contratação a termo resolutivo. ---------------------------------------------------------------  

Ponto 7 – Serviço de Acção Social – cartão social de munícipe; ------------------------------  

Presente informação do Serviço de Acção Social, com o registo de entrada n.º 9785, datado 
de 01.09.2010 informando que após análise de 16 processos de candidatura ao cartão social 
e 9 processos de pedido de renovação, a comissão constituída para o efeito considera que 
22 processos, reúnem as condições de acesso necessárias, no que respeita a rendimentos 
(art. 4, alínea C) do Regulamento Municipal de Atribuição do cartão social do Munícipe de 
Sines e 3 processos indeferidos uma vez que o valor excede o máximo estipulado. -----------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------  

Ponto 8 – DPOTA – Concurso de concepção do Estudo prévio para o Plano de Pormenor 
da Antiga Fábrica de Cortiça “Socor”; ---------------------------------------------------------  
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Presente informação da Divisão de Planeamento, Ordenamento Território e Ambiente, 
com o registo de entrada n.º 9333 datada de 18.08.2010, remetendo acta de abertura das 
propostas de 18 de Maio de 2010, Relatório Final de avaliação das propostas de 18 de 
Agosto de 2010 e acta de abertura dos invólucros com a identificação dos concorrentes de 
18 de Agosto de 2010 do concurso de concepção do Estudo prévio para o Plano de 
Pormenor da Antiga Fábrica de Cortiça “Socor”. Propondo ainda que a Câmara Municipal 
delibere nos termos do Código da Contratação Pública o seguinte: ---------------------------  

1 – Não adjudicar o plano de pormenor a nenhum dos concorrentes por considerar que 
nenhuma das propostas apresentadas responde às necessidades e expectativas do 
Município, não reunindo, isoladamente, condições de aceitação para efeitos de 
prossecução do trabalho; ------------------------------------------------------------------------  

2 – Que todos os concorrentes sejam notificados do teor das deliberações agora propostas, 
sendo estabelecido um período de 5 dias, ao abrigo do direito de audiência prévia, nos 
termos do artigo 147º do Código da Contratação Pública. -------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta do Júri. ---------------------------------  

Ponto 9 –  Serviço Administrativo da DAPU – Mapas de alvarás de obras de edificação, 
comunicações prévias e Loteamentos emitidos no período de Julho e Agosto de 2010; ------  

Presentes mapas para conhecimento de alvarás de obras de edificação, comunicações 
prévias e loteamentos emitidos no período de Julho e Agosto de 2010 ( para os devidos 
efeitos ficam os referidos mapas anexos à presente acta). --------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. ---------------------------  

Ponto 10 – DOSU – Relatório Final – Reconversão Urbana da Quinta dos Passarinhos; -----  

Presente relatório final das propostas para a execução da empreitada de “Reconversão 
Urbana da Quinta dos Passarinhos, em Sines”, apresentado pelo júri do concurso, 
propondo que a empreitada seja adjudicada à Empresa Gaverg – Construções Lda, pela 
quantia de 130 497, 94 €, sendo aplicável a inversão de sujeito do IVA, visto esta ter 
apresentado a melhor proposta. -----------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o relatório final, nos termos do qual se procede à 
adjudicação à GARVES – Construções Lda. ---------------------------------------------------  

Ponto 12- DOSU – Concurso Público de concepção para a “Elaboração do projecto de 
execução da Escola Básica 1º ciclo e jardim de infância de Porto Covo”; ---------------------  

Presente informação do Departamento de Obras e Serviços Urbanos enviado para 
aprovação o relatório final de avaliação das propostas para a elaboração do projecto de 
execução da Escola Básica 1º Ciclo e Jardim de Infância de Porto Covo. ----------------------  
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Deliberação: Aprovado por unanimidade. Ao Aprovisionamento para com carácter de 
urgência desenvolver os procedimentos respectivos. -----------------------------------------  

II - 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, a Exmª. Sra. Vice - Presidente declarou encerrada a 
reunião.

 Eram 12:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Vice-Presidente, 

_________________________________ 


