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Aos SETE de OUTUBRO  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 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- TIAGO JORGE GUERREIRO DOS SANTOS 

Ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1- Sector de formação Profissional – Adesão da Câmara a Associada colectiva da 
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. - ------------------  
Ponto 2 – Serviço de Gestão Financeira – Pagamento de Despesas ao Jardim de Infância 
nº 1. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Presidente da Câmara – venda de terreno correspondente à fracção J do 
prédio na rua do Bairro Marítimo, nº 14 em Sines. - -----------------------------------------------  
Ponto 4 – Associação de Pescadores Reformados do Litoral Alentejano – pedido de 
apoio. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – Sines Surf Clube – alteração ao valor do subsídio atribuído pela Câmara – 
Circuito Nacional de Surf de Esperanças. - ----------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Educação – reavaliação excepcional de 3 processos de atribuição da 
Bolsas de Estudo. - -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Gestão Financeira – Modificação orçamental nº 11/2010. - ------------  
Ponto 8 – Associação dos Serviços Sociais, culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das autarquias Locais de Sines – Apoio para a realização do 4º encontro Internacional 
de Coros e 2º Encontro de Coros Juvenis. - ----------------------------------------------------------  
Ponto 9 – Associação Missão Coragem – Pedido de apoio. - --------------------------------------  
Ponto 10 – Presidente da Câmara – Protocolo de colaboração com a Associação Missão 
Coragem. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Sociedade Urbanizadora da Quinta de Santa Catarina – valor Patrimonial 
dos artigos. - -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 22/2010 

 
 Reunião (2010-10-07) 
  Pág. 2 de 12 

 

Ponto 12 – Cimal – Medição de ruído ao Estabelecimento Gentelmen’s Bar 31 em Sines.  
Ponto 13 – Divisão de Gestão Urbanística – Constituição de Comissão de Vistorias. - -----  
Ponto 14 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – Proposta de 
Loteamento Municipal da Rua do Parque II. - ------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – Proposta de 
alteração ao Loteamento de São Marcos – Alcarial. - ----------------------------------------------  
Ponto 16 – Predial Lobo – Construção Civil, Ldª – Substituição da Planta de Síntese do 
Loteamento para o artigo 61º da Secção EE em Porto Covo. - -----------------------------------  
Ponto 17 – Anastácia da Conceição Silva de Jesus Gordon – Pedido de Alteração ao 
Alvará de Loteamento nº 2/92 – Cerca do Meio em Porto Covo. - ------------------------------  
Ponto 18 – Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente – Concurso 
de concepção do Estudo prévio para o Plano de Pormenor da Antiga Fábrica de Cortiça 
da Socor. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Serviço Administrativo da DAPU – Mapas das comunicações prévias de 
obras de edificação emitidas no mês de Setembro de 2010. - -------------------------------------  
Ponto 20 – Serviço de Empreitadas – Empreitada de reabilitação e reperfilamento da 
Estrada Municipal 554 – Porto Covo. - ----------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Gabinete da Presidência – Chefe de Gabinete – Aprovação dos 
procedimentos para lançamento de concurso e candidatura para os projectos do 
Programa da Regeneração Urbana e do Corredor Azul. - ----------------------------------------  
Ponto 22 – Serviço de Empreitadas – Relatório preliminar do procedimento para a 
execução da Empreitada de Construção da Escola Básica e Jardim de Infância integrada 
na EB 2,3 Vasco da Gama em Sines. - -----------------------------------------------------------------  
Ponto 23 – Teatro do Mar – Pedido de apoio para o espectáculo de rua para comemorar 
o centenário da instauração da República em Portugal. - -----------------------------------------  
Ponto 24 -Vereadora Marisa Santos - reformulação da deliberação de Câmara de 
29.09.2010 referente à Regeneração Urbana – Projecto de execução da Escola de 
Música. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:15 horas: --------------------------  

I – Período antes da Ordem do Dia. - ------------------------------------------------------------------  
O Presidente da Câmara informou que foi adquirida uma viatura em 2ª mão para a 
Presidência, no valor de 26.000,00€. - --------------------------------------------------------------------  

Congratula-se com o êxito e deixa uma nota de relevância ao espectáculo do Teatro do Mar 
“Respública”, e um agradecimento às entidades e colectividades participantes. - -----------------  

Informou ainda que foi inaugurado no passado dia 5 de Outubro o novo campo com relvado 
sintético do Estádio Municipal, para a prática de futebol de 11, futebol de 7 e outras 
actividades desportivas. - -----------------------------------------------------------------------------------  
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A construção do relvado insere-se nas acções de requalificação do Estádio Municipal de 
Sines, e que incluíram ainda a recuperação dos balneários, do posto médico e da sala anexa. - -  

O Vereador Nuno Mascarenhas lamenta o facto de não ter sido informado atempadamente da 
inauguração do campo relvado. - --------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara informa que foram dadas instruções aos serviços para convidar os 
Srs. Vereadores para a cerimónia de inauguração destes equipamentos. - --------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco questionou se as obras foram feitas pela Câmara ou pela 
Petrogal. - -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara informou que este investimento é suportado pela Petrogal, no âmbito 
do protocolo celebrado entre a empresa e a Câmara, e que as referidas obras foram 
contratadas directamente pela Petrogal com o objectivo de melhor aligeiração do processo de 
adjudicação e da celeridade da execução das obras necessárias e urgentes para melhorar as 
condições da prática desportiva naquele espaço. - ------------------------------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos solicita que seja incluído da Ordem de Trabalhos a reformulação 
da deliberação de Câmara de 29.09.2010 referente à Regeneração Urbana – Projecto de 
execução da Escola de Música, em virtude de a maneira como a mesma está redigida não é 
exequível (passando este ponto a integrar a ordem de trabalhos com o nº 24). - -------------------   

II – Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1- Sector de formação Profissional – Adesão da Câmara a Associada colectiva da 
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. - ------------------  
Presente informação do Sector de Formação Profissional, com o registo de entrada nº 18139, 
datada de 21.09.2010, informando que a BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, 
Arquivistas e documentalistas, é uma entidade formadora e com a qual a Câmara trabalha com 
frequência, por ser a entidade por excelência capaz de dar resposta às necessidades formativas 
do pessoal afecto ao Arquivo e à Biblioteca Municipal, pelo que propõe que a Câmara 
Municipal de Sines se torne associada colectiva daquela entidade, sendo a quota anual de 
180.00€. - -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a adesão da Câmara a Associada colectiva da 
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. - ------------------  
Ponto 2 – Serviço de Gestão Financeira – Pagamento de Despesas ao Jardim de Infância 
nº 1. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, com o registo de entrada nº 10355, 
datada de 15.09.2010, informando de que de acordo com o Decreto-Lei nº 144/2008 de 28 de 
Julho que estabelece o novo quadro de transferência de atribuições e competências para os 
municípios em matéria de educação, é da responsabilidade deste Município a gestão do 
Jardim de Infância, nomeadamente no que se refere aos custos administrativos e de 
funcionamento. - ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta forma, e tendo a Junta de Freguesia de Sines, vindo a suportar esta valência desde Abril 
de 2009 até ao corrente mês, vem solicitar a este Município que seja ressarcida das despesas 
suportadas, no total de 4.500.00€. - -----------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho da Vereadora Marisa Santos, 
datado de 17.09.2010 “Aprovado o pagamento no valor de 4.500.00€ para efeitos de 
ressarcimento das despesas de electricidade e telefone referentes ao Jardim de Infância 
nº 1”. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Presidente da Câmara – venda de terreno correspondente à fracção J do 
prédio na Rua do Bairro Marítimo, nº 14 em Sines. - ----------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, informando de que foi calculado o 
valor de venda do terreno correspondente à fracção J do edifício situado na rua do Bairro 
Marítimo, nº 14, sendo o valor atribuído ao terreno de 3.060,00€ (tês mil e sessenta euros). - --  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 30.09.2010, “Aprovado o valor de venda de 3.060,00€, de acordo com a avaliação 
técnicas dos serviços da Câmara Municipal de Sines, ao Sr. Fernando de Oliveira 
Correia”. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Associação de Pescadores Reformados do Litoral Alentejano – pedido de 
apoio. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Associação de Pescadores Reformados do Litoral Alentejano, com o 
registo de entrada nº 18185, datado de 22.09.2010, em que solicitam à Câmara apoio 
financeiro de 1.000,00€ a fim de fazer face a despesas, bem como a oferta de um computador 
e de uma impressora. - --------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a oferta de um computador e a atribuição de 
um subsídio no valor de 500,00€ para a aquisição de impressora e restantes despesas. - --  
Ponto 5 – Sines Surf Clube – alteração ao valor do subsídio atribuído pela Câmara – 
Circuito Nacional de Surf de Esperanças. - ----------------------------------------------------------  
Presente e-mail do Sines Surf Clube, informando de que não é possível baixar o valor de 
custos apresentados à Câmara, pelo que, solicitam que seja revisto o valor do subsidio de 
forma a não inviabilizar a prova. - ------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o despacho da Vereadora Marisa Santos 
datado de 22.09.2010 “Face ao exposto e considerando a importância da prova em causa, 
considerando ainda que o valor previsto em orçamento para esta iniciativa era de 
4.000,00€, o valor do apoio a atribuir pela Câmara Municipal passa a ser de 4.000,00€ de 
modo a garantir a realização da prova”. - ------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Educação – reavaliação excepcional de 3 processos de atribuição da 
Bolsas de Estudo. - -----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Educação com o registo de entrada nº 18868, datada de 
30.09.2010, solicitando a aprovação de uma reavaliação excepcional de 3 situações do 
processo de atribuição de Bolsas de Estudo. - -----------------------------------------------------------  
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Deliberação: Aprovado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 30.09.2010, “Concordo com o parecer e proposta que se aprova”. - ------------------------  
Ponto 7 – Serviço de Gestão Financeira – Modificação orçamental nº 11/2010. - ------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, com o registo de entrada nº 18640, 
datado de 28/09/2010, que a seguir se transcreve: - ----------------------------------------------------  
“Em consonância com o solicitado pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos e validado pelo Gabinete da Presidência e para efeitos 
de cabimento prévio dos procedimentos de contratação de diversas empreitadas, nomeadamente: - --------------------------------------------------  

- Regeneração urbana de Sines; - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reabilitação / Reperfilamento do Caminho Municipal 1115; - ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Escola Básica e Jardim de Infância de Porto Covo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sistema de Efluentes domésticos de Sines (redes e ETAR); - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reforço de Abastecimento de água a Sines – conduta adutora GALP/Monte Chãos; - ------------------------------------------------------------------  

- Estudo hidrogeológico e execução de novas captações de água para Sines; - ----------------------------------------------------------------------------  

- Instalação de filtros activados para prevenir riscos de contaminação por hidrocarbonetos; ----------------------------------------------------------  

Bem como para cabimento da despesa a realizar com a prestação de serviços para auditoria de projectos e fiscalização de empreitadas, 
torna-se necessário proceder à alteração orçamental nº 11/2010, bem como alteração às GOP 2010/2013 nº 11/2010, a qual se realiza em 
conformidade com os princípios legalmente determinados pelo Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro – Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com a proposta que segue em anexo, as alterações no orçamento corrente totalizam €3.790,00 e são relativas ao reforço das 
seguintes Actividades Mais Relevantes (AMR): - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2010/111 Ac1 – Regeneração Urbana de Sines / Gestão da parceria;-  ---------------------------------------------------------------------------------  

2010/134 Ac.1 – Desempenho Ambiental nos Edificios Municipais – Aquisição de bens; - --------------------------------------------------------------  

2010/137 Ac12 – Festival de Músicas do Mundo – Aquisição de Serviços; - -------------------------------------------------------------------------------  

Por contrapartidas de reduções efectuadas nas seguintes AMR: -------------------- ------------------------------------------------------------------------  

2010/134 Ac.2 – Desempenho Ambiental nos Edifícios Municipais – Ofertas; - ---------------------------------------------------------------------------  

2010/137 Ac.9 – Festival de Músicas do Mundo – Espectáculos; ----------------- ---------------------------------------------------------------------------  

2010/156 – Edição da Revista Actua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao orçamento de capital e considerando que a cada projecto de investimento está associada uma classificação orçamental 
do capítulo económico 07. Aquisição de Bens de Investimento, o que implica que necessariamente uma alteração ao Plano Plurianual de 
Investimentos (PPI) tenha os devidos reflexos numa alteração orçamental, são reforçados os projectos de investimento aos quais são afectas 
as empreitadas anteriormente referenciadas por contrapartidas de reduções efectuadas, de acordo com instruções do Exmº Sr. Chefe de 
Gabinete, nos seguintes projectos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2010/54 – Loteamento da Ponte Serva, urbanização, -------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  

2010/74 – Novas captações de Água para Sines – Estudo Hidrogeológico.- --------------------------------------------------------------------------------  

2010/83 – Rua da Floresta – arranjos exteriores. ------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------  

2006/70 – Cidade Desportiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2010/88 – Loteamento do Alcarial – arranjos exteriores. ---------------------------------------- -------------------------------------------------------------  

Os reforços e anulações efectuadas no PPI não estão totalmente reflectidos no mapa relativo à Modificação ao orçamento, pois há reforços 
e reduções que incidem sobre a mesma classificação económica e portanto anulam-se”.- ---------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco vota contra pelo facto de não ter acesso à informação 
financeira, alertando de que esta deveria ser analisada com mais assiduidade. - -------------------  

Deliberação: Ratificado por maioria com o voto contra do Vereador da CDU e duas 
abstenções dos Vereadores do PS. - --------------------------------------------------------------------  
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Ponto 8 – Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das Autarquias Locais de Sines – Apoio para a realização do 4º encontro Internacional 
de Coros e 2º Encontro de Coros Juvenis. - ----------------------------------------------------------  
Presente ofício da Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines, com o registo de entrada nº 18354, datado de 
23.09.2010, em que solicitam o apoio da Câmara para a realização do 4º Encontro 
Internacional de Coros e o 2º Encontro de Coros Juvenis, nomeadamente na divulgação, luz e 
som, e cedência do refeitório da Câmara. - --------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade os apoios solicitados pela Associação dos 
Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de 
Sines. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 9 – Associação Missão Coragem – Pedido de apoio. - --------------------------------------  
Presente oficio da Associação Missão Coragem, com o registo de entrada nº 16391 datado de 
26.08.2010, solicitando apoio para a causa da Missão Coragem cujo principal objectivo é 
apoiar a Mulher com Cancro da Mama. - ----------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsídio no valor de 
500,00€ à Associação Missão Coragem. ---------------------------------------------------------------  
Ponto 10 – Presidente da Câmara – Protocolo de colaboração com a Associação Missão 
Coragem. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente Minuta de Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Sines e a Associação 
Missão Coragem, cujo protocolo tem como objecto a colaboração e cooperação entre os dois 
outorgantes e, nos termos do qual, a Câmara Municipal de Sines cede à Associação, as 
instalações sitas na Rua Sacadura Cabral nº 6 em Sines. - --------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a Minuta do Protocolo de colaboração a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Sines e a Associação Missão Coragem. - ------------  
Ponto 11 – Sociedade Urbanizadora da Quinta de Santa Catarina – valor Patrimonial 
dos artigos. - -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência de um atendimento do Vereador Francisco Pacheco, a Sociedade Urbanizadora 
de Santa Catarina, solicita que a Câmara comunique às Finanças de Sines, que os prédios 
descritos sob os artigos 3953 e 4909 não têm valor patrimonial, nem área de construção 
autónoma. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Nuno Mascarenhas questiona se a Câmara pode ou não fazer uma simples 
informação às Finanças de Sines, informando que houve uma permuta entre a Câmara e o 
Loteador e que essa permuta não deu origem a novos lotes. - ----------------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos informa que a alteração ao loteamento não se consegue registar, 
em virtude da alteração ao Alvará não ser reconhecida. - ---------------------------------------------  

O Vereador Idalino José questiona a sobre a situação do lote 15, uma vez que esta obra se 
encontra parada há bastante tempo. - ---------------------------------------------------------------------  
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A Vereadora Marisa Santos informa que a obra referente ao Lote 15 se encontra parada por 
opção do proprietário. - -------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara propõe que se solicite à Drª Francisca Ferreira um parecer sobre se é 
possível ou não a Câmara fazer esta comunicação às finanças. - -------------------------------------  

Deliberação: Face às dúvidas que se colocam, deverá o Gabinete Jurídico (Drª Francisca 
Ferreira) formular proposta de comunicação possível às Finanças no sentido de dar 
conhecimento das deliberações da Câmara sobre a matéria. - -----------------------------------  
Ponto 12 – Cimal – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral - Medição de ruído ao 
Estabelecimento Gentlemen’s Bar 31 em Sines. - ---------------------------------------------------  
Presente ofício da Cimal – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral, com o registo de 
entrada nº 17918, datado de 17.09.2010, informando de que em referência ao processo nº 
104/1998 – medição de ruído proveniente ao estabelecimento Gentlemen’s Bar, nº 31 em 
Sines, o reclamante Sr. Djalma Santos, entrou em contacto telefónico, no dia 10/09/2010 com 
a Cimal, para referir que não se justificava nesta altura a medição, pois o referido bar não 
provoca incomodidade. - -----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a reposição do horário até às 04.00 horas ao 
estabelecimento Gentlemen’s Bar. - --------------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Divisão de Gestão Urbanística – Constituição de Comissão de Vistorias. - -----  
Presente informação da Divisão Urbanística, informando que face aos regimes legais 
aplicáveis, as comissões de vistorias encontram-se bastante desactualizadas, verificando-se 
com frequência a realização de vistorias por elementos que não estão nomeados para o efeito, 
assim, propõe à aprovação proposta de composição das diversas comissões. - --------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta de constituição de 
Comissão de Vistorias. - ----------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – Proposta de 
Loteamento Municipal da Rua do Parque II. - ------------------------------------------------------  
Presente o Chefe de Divisão do Planeamento e Ordenamento do Território – Engº Pedro 
Martins, que apresentou à Câmara os princípios que justificaram as opções tomadas, 
designadamente com o previsto no Plano de Urbanização de Sines e com os estudos já 
elaborados para o PP da zona Poente de Sines. Assim, o Lote 1 corresponde à ocupação 
efectiva no terreno, enquanto o Lote 2 ao previsto no PU de Sines. - -------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos, informou que o Lote 1 é o lote ocupado actualmente pela 
Albergaria D. Vasco e permite assim, resolver uma situação criada há muitos anos. - -----------  

O Lote 2 terá o mesmo uso. - ------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Nuno Mascarenhas, questiona da possibilidade de redefinir o lote 2, encurtando 
os espaços verdes e aumentando a área do lote de modo a confinar com o arruamento entre a 
estrada da floresta e a Rua do Parque, a fim de se criar um lote que viabilize a possibilidade 
de implantação de uma unidade Hoteleira. - -------------------------------------------------------------   
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O Vereador Idalino José questiona se o lote onde está implantada a Albergaria, se já foi 
vendido, na sua opinião um concurso público para o lote 2 não teria lógica, que se deveria 
optar por uma venda directa à Albergaria D. Vasco, este lote teria que ter outras 
características, para ter uma mais-valia em termos de venda em hasta pública. - ------------------   

O Presidente da Câmara informa que o lote se encontra em Direito de Superfície, por opção 
do anterior Presidente te Câmara. - -----------------------------------------------------------------------  

Relativamente à criação de um novo lote e ao processo de venda, deve ser feito em hasta 
pública para garantir a transparência do negócio e o interesse do Município. - --------------------  

O Engº Pedro Martins informa que o loteamento cumpre o previsto no PU de Sines, qualquer 
alteração deve de aguardar por um Plano de Pormenor para a zona. - -------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos, informou da urgência do proprietário da Albergaria D. Vasco na 
resolução desta situação, em virtude de este pretender fazer a reconversão do estabelecimento 
no Turismo de Portugal. A Albergaria neste momento ocupa mais área do que a que tinha 
direito, logo a Câmara também não pode licenciar. Resolver a questão do lote 1 é um negócio 
de compra e venda. - ----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao Lote 2 a Câmara teria vantagens em aguardar pelo Plano de Pormenor. - --------  
O Vereador Francisco Pacheco informa que na altura a Câmara aprovou a cedência do terreno 
a um grupo de pessoas que se juntaram e tinham meios para investir, a colaboração da 
Câmara foi a cedência do terreno em direito de superfície não inviabilizando a construção do 
equipamento. - -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara diz que estes processos não foram muitos claros, e que há a 
necessidade de se resolver este assunto com a maior brevidade possível. Propõe que se 
redefina o loteamento e que se garanta um lote autónomo com área e condições para poder 
acolher uma boa unidade Hoteleira. - ---------------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco não aceita a afirmação de falta de transparência do processo e 
reafirma a justeza da decisão da Câmara Municipal que permitiu a construção de uma unidade 
hoteleira na cidade. Para que tal seja confirmado bastará consultar os dossiers respectivos. - ---  

O Presidente da Câmara reafirma as suas dúvidas sobre a transparência e rigor deste processo 
e da garantia da defesa do interesse público. - ----------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara delibera que a proposta deve ser reformulada apenas com 1 lote 
de modo a resolver o problema do Equipamento Hoteleiro no mesmo instalado. - ----------  
O Desenho urbano mais amplo de modo a efectuar o remate do quarteirão, integrando o 
espaço na proposta do PP da Zona Poente, devendo efectuar-se o alinhamento do novo 
lote e aproximando-o da via com vista à criação de uma frente de lote com eventual 
parte da zona verde se for necessário. - ---------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território – Proposta de 
alteração ao Loteamento de São Marcos – Alcarial. - ----------------------------------------------  
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Presente informação da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, enviando para 
apreciação, Planta de síntese de Proposta de alteração ao Loteamento de São Marcos – 
Alcarial, sendo que a presente proposta tem, por objectivo dar cumprimento ao desenho 
urbano do PP Sul, encerrando a Operação de Loteamento junto à Estrada de Nª Srª dos 
Remédios, junto ao Edifício Técnico da Câmara. - -----------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao Loteamento de São 
Marcos – Alcarial, desenvolvam-se os trâmites seguintes. - ---------------------------------------  
Ponto 16 – Predial Lobo – Construção Civil, Ldª – Substituição da Planta de Sintese do 
Loteamento para o artigo 61º da Secção EE em Porto Covo. - -----------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, referente ao pedido de substituição da 
Planta de Síntese pertencente à operação de Loteamento para o artigo 61º da Secção EE em 
Porto Covo, da qual é promotor a Predial Lobo – construção Civil, Ldª. - -------------------------  

A presente Planta de Síntese dá resposta ao anteriormente solicitado pela Câmara, 
contemplando os lugares de estacionamento na Zona Multi-usos. - ---------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a Planta de síntese referente à operação de 
Loteamento do artigo 61º da Secção EE em Porto Covo, nos termos do parecer técnico. -  
Ponto 17 – Anastácia da Conceição Silva de Jesus Gordon – Pedido de Alteração ao 
Alvará de Loteamento nº 2/92 – Cerca do Meio em Porto Covo. - ------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão urbanística, referente ao pedido formulado por 
Anastácia da Conceição Silva Jesus Gordon em que solicita a alteração ao Alvará de 
Loteamento nº 2/92 da Cerca do Meio em Porto Covo. - ----------------------------------------------  

O presente pedido de alteração ao alvará de Loteamento consiste na junção dos lotes 78, 79, 
82 e 83, ficando como lote resultante com a designação única de lote 79 e com a área de 
2122,12m², e com a possibilidade de construção de cave com a área máxima de 636,64m². - --  

A presente alteração pode ser aprovada por simples deliberação de Câmara com dispensa de 
quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, uma vez que não se verifica um aumento de número de fogos, sobrecarga nas 
infra-estruturas e alteração de parâmetros urbanísticos constantes de plano municipal de 
ordenamento do território. - --------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a alteração ao Alvará de loteamento nº 2/92 da 
Cerca do Meio em Porto Covo, nos termos do presente parecer técnico. - --------------------  
Ponto 18 – Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente – Concurso 
de concepção do Estudo prévio para o Plano de Pormenor da Antiga Fábrica de Cortiça 
da Socor. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Planeamento, ordenamento do Território e Ambiente com 
o registo de entrada nº 10494, datada de 21.09.2010, referente ao concurso de concepção do 
Estudo Prévio para o Plano de Pormenor da antiga Fábrica de Cortiça Socor. - -------------------  
“Nos termos da deliberação de Câmara de 2 de Setembro de 2010, realizou-se a audiência prévia do concurso de concepção do estudo 
prévio para o Plano de Pormenor da Antiga Fábrica de Cortiça Socor. - ----------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 22/2010 

 
 Reunião (2010-10-07) 
  Pág. 10 de 12 

 

No dia 6 de Setembro de 2010 foram enviados para todos os concorrentes as actas de abertura das propostas e de abertura dos invólucros 
com a identificação dos concorrentes, bem como o relatório final de avaliação das propostas, tendo-se constatado a devolução dos 
documentos enviados ao concorrente João Miguel de Sampaio Paiva Marques da Cruz. - --------------------------------------------------------------  

Contactado telefonicamente, o concorrente afirmou ter estado de férias pelo que se procedeu novamente ao seu envio. Constatou-se que os 
documentos foram novamente devolvidos à Câmara Municipal de Sines, com a particularidade de os campos referentes à identificação de 
que recebeu por parte do destinatário estarem apagados com corretor. ------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos e considerando que o prazo estipulado para audiência prévia (5 dias úteis) se encontra esgotado, propõe-se à Câmara 
Municipal de Sines que delibere, de forma definitiva, pela não adjudicação da elaboração do Plano de Pormenor a nenhum dos 
concorrentes admitidos a concurso”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a não adjudicação do Estudo Prévio para o 
Plano de Pormenor da Antiga Fábrica de cortiça Socor, de acordo com o mencionado no 
parecer técnico. - -------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Serviço Administrativo da DAPU – Mapas das comunicações prévias e de 
obras de edificação emitidas no mês de Setembro de 2010. - -------------------------------------  
Presente mapa de comunicações prévias e de obras de edificação emitidas e aceites no mês de 
Setembro de 2010, para conhecimento (presentes mapas anexados à presente acta para os 
devidos efeitos). - --------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento. - -----------------------------------------------------  
Ponto 20 – Serviço de Empreitadas – Empreitada de reabilitação e reperfilamento da 
Estrada Municipal 554 – Porto Covo. - ----------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de empreitadas com o registo de entrada nº 10738, datada de 
27.09.2010, enviando o Relatório final relativo ao processo de empreitada da Estrada 
Municipal 554 – Porto Covo, no qual se propõe a adjudicação à empresa Civilvias, ldª pelo 
valor de €767.904,79. - -------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a ratificação do despacho da Vereadora 
Marisa Santos, datado de 28.09.2010 “Adjudicado à Civilvias, Ldª, conforme proposta 
face à inexistência de reclamações. Proceda-se à notificação imediata do despacho de 
adjudicação”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 21 – Gabinete da Presidência – Chefe de Gabinete – Aprovação dos 
procedimentos para lançamento de concurso e candidatura para os projectos do 
Programa da Regeneração Urbana e do Corredor Azul. - ----------------------------------------  
Presente informação do Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, enviando para 
ratificação, a aprovação dos procedimentos para lançamento de concurso e de candidatura dos 
projectos referentes à Regeneração Urbana e ao Corredor Azul. - -----------------------------------  

Regeneração Urbana: - -----------------------------------------------------------------------------------  
a). – Pátio das artes. - ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade, o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 29.09.2010 “Aprovado os procedimentos propostos. Lançar candidatura e concurso”.  
b). – Requalificação dos Espaços Pedonais. - -----------------------------------------------------------  
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Deliberação: Ratificado por unanimidade, o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 29.09.2010 “Aprovado os procedimentos propostos para o concurso, lançar 
candidatura”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  
c). – Repavimentação e Requalificação de Arruamentos. ---------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade, o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 29.09.2010 “Aprovado os procedimentos propostos para o concurso, lançar 
candidatura”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  
d). – Câmara Velha. - ---------------------------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores Francisco Pacheco, Nuno Mascarenhas e Idalino José, votam contra pelas 
mesmas razões que votaram contra quando da aprovação do projecto, presente à reunião de 
Câmara de 29.09.2010. ---- ---------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por maioria com o voto contra do Vereador da CDU e dois 
votos contra dos Vereadores do PS, o despacho do Presidente da Câmara datado de 
29.09.2010 “Aprovado os procedimentos propostos para o concurso, lançar 
candidatura”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  
e). – Gestão da Parceria. - ----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade, o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 29.09.2010 “Aprovado os procedimentos propostos para o concurso, lançar 
candidatura”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Corredor Azul: - --------------------------------------------------------------------------------------------  
a). – Academia das Energias – Pavilhão Multifuncional de Sines. - ---------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade, o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 29.09.2010 “Aprovado os procedimentos propostos para o concurso, lançar 
candidatura”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  
b). – Fomento de Absorção Tecnológica, empreender na Escola e Fundo de Eficiência 
Energética. - --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade, o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 30.09.2010 “Aprovado os procedimentos propostos para o concurso, lançar 
candidatura”. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 22 – Serviço de Empreitadas – Relatório preliminar do procedimento para a 
execução da Empreitada de Construção da Escola Básica e Jardim de Infância integrada 
na EB 2,3 Vasco da Gama em Sines. - -----------------------------------------------------------------  
Presente relatório preliminar do procedimento para a execução da empreitada de construção 
da Escola Básica e Jardim de Infância integrada na E.B 2,3 ciclo Vasco da Gama. - -------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 06.10.2010 “Aprovado o Relatório preliminar do Júri, proceder à audiência prévia 
para relatório final”. - -------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 23 – Teatro do Mar – Pedido de apoio para o espectáculo de rua - comemorações 
do centenário da instauração da República em Portugal. - ---------------------------------------  
Presente e-mail do Teatro do Mar, solicitando o fornecimento de um catring para cerca de 300 
pessoas para o dia do espectáculo. - ----------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos, informa que na data em causa não é possível satisfazer o pedido, 
pelo que propõe a atribuição de um subsídio extraordinário no valor máximo de 500,00€, 
sujeito à apresentação dos respectivos documentos de despesa. - ------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsidio extraordinário no 
montante máximo de 500,00€ ao Teatro do Mar. - -------------------------------------------------  
Ponto 24 -Vereadora Marisa Santos - reformulação da deliberação de Câmara de 
29.09.2010 referente à Regeneração Urbana – Projecto de execução da Escola de 
Música. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Vereadora Marisa Santos solicita que seja reformulada a deliberação de Câmara de 
29.09.2010 referente à Regeneração Urbana – Projecto de execução da Escola de Música, 
considerando que a deliberação de Câmara de 29.09.2010 não é exequível de momento, na 
medida em que obriga à realização de outro projecto, propõe-se a alteração da deliberação 
com o seguinte teor.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado o projecto de execução e orçamento, futuramente deverá ser estabelecida solução 
que integre neste projecto o espaço agora ocupado pelo estabelecimento de restauração e 
bebidas. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda assumido pela Câmara o processo de negociações com os arrendatários do espaço 
para a referida desocupação com garantia de boas soluções para cada inquilino. - ----------------  

Deliberação: Aprovada a proposta de rectificação da deliberação, mantendo-se os votos 
contra do Vereador da CDU e dos Vereadores do PS. - -------------------------------------------  

II - ENCERRAMENTO:  ----------------------------------------------------------------------  

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

 Eram 16:40 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Maria Laura de Almeida Silvestre Catarino Lázaro, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


