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Aos DEZANOVE 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 PÚBLICA  da Câmara 
Municipal de Sines, estando presentes. -------------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, 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: V. Marisa Santos – Férias; ------------------------------------------------------  
Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – José Jacinto Pereira – Benfeitorias sitas na Ribeira de Baixo n.º 8 em Sines; ---  
Ponto 2 – Autoridade Nacional Segurança Rodoviária – Dado da sinistralidade 
referentes ao ano 2009; ------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Serviço de Educação – Proposta de atribuição de bolsas de estudo para o ano 
lectivo de 2009/2010; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – DPOTA – Proposta de Loteamento Municipal de São Marcos II; -----------------  
Ponto 5 – Vereadora Carmem Francisco - Proposta de Deliberação – emissão de licença 
do posto de abastecimento da Repsol Portuguesa SA; ---------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Desporto – Alteração do fundo de maneio; --------------------------------  
Ponto 7 – DPOTA – Proposta de Plano de Pormenor da Casa Pidwell; -----------------------  
Ponto 8 – Maria José Pavia da Rosa – Pedido de informação prévia para obra de 
reconstrução a realizar na Rua Teófilo Braga n.º 40 em Sines; ----------------------------------  
Ponto 9 – DPOTA – Relatório de definição de âmbito da avaliação ambiental estratégica 
da proposta de Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; ---------------------------------------------------------------  
Ponto 10 – DPOTA – Proposta de Constituição da área de Reabilitação Urbana de 
Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – DAPU – Aprovação da planta de síntese alterada do Loteamento da Teimosa 
em Porto Covo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 12 – DOSU – Regeneração Urbana – Repavimentação e Requalificação de 
Arruamentos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Santa Casa da Misericórdia – Obras de alteração/ampliação no edifício da 
Santa Casa da Misericórdia de Sines; -----------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Sandra do Ó Telo Alves – Pedido de alargamento do horário de 
funcionamento do estabelecimento Snack-Bar Toca do Zorro; ----------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:20 horas. -------------------------- 

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
Antes da ordem de trabalhos o Presidente da Câmara, informou o restante executivo que irá 
gozar férias no período de 28 de Agosto a 11 de Setembro de 2010, ficando na sua ausência 
com as competências deste, a Vereadora Marisa Rodrigues, Vice-Presidente. ---------------------  

Dada a palavra aos Srs. Vereadores, o V. Idalino José, começou por solicitar informação 
relativamente ao processo da padaria Grão D´Ouro. ---------------------------------------------------  

Sendo respondido pela Vereadora Carmem Francisco que neste momento já foi feita medição 
de ruído por parte da CIMAL, mediação essa efectuada na casa do queixoso na qual se 
verificaram que os valores apresentados não ultrapassam os níveis chamados “normais”. Mais 
informou a V. Carmem que o que falta neste momento é o ensaio acústico do ponto de vista 
estrutural, o que não foi possível ainda realizar devido há falta de acordo com o queixoso. -----  

Informou ainda que a Padaria Grão D´Ouro já se encontra informada os resultados da 
medição de ruído efectuada pela CIMAL. ---------------------------------------------------------------  

O Vereador Idalino solicitou também informação referente ao Protocolo assinado entre a 
ARSA e a Câmara Municipal de Sines, sobre a construção do novo Centro de Saúde de Sines 
que esteve presente na ordem de trabalhos da última reunião de Câmara, questionado se já se 
acordou a calendarização de execução do protocolo. --------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, também referiu que é importante a insistência na apresentação 
da calendarização de execução do protocolo, de forma a comprometer os intervenientes. -------  

O Presidente da Câmara em resposta afirmou que está em acordado é uma espécie de 
cronograma em tempo, ficando nas reuniões tidas com a ARSA um compromisso oral para a 
concretização da construção do centro de saúde de sines. ---------------------------------------------  

Voltando a mencionar que este protocolo foi uma iniciativa do Presidente da Câmara, que foi 
um encontro de vontades com o compromisso expresso para a concretização do mesmo. -------  

Referindo novamente que encontrou na Presidente da ARSA uma manifestação de vontade e 
empenho em resolver todos os problemas para a construção do Centro de saúde, mas “coisas” 
que escapam à própria ARSA. -----------------------------------------------------------------------------  
E que está convicto que o projecto irá para a frente, realçando que é seu empenho pessoal a 
concretização do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------  

II – Ordem de Trabalhos. -- -------- --------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 1 – José Jacinto Pereira – Benfeitorias sitas na Ribeira de Baixo n.º 8 em Sines; ---  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, informando que o valor patrimonial 
tributário é superior ao pretendido pelo Sr. José Jacinto Pereira, conforme consta no 
requerimento apresentado por este com o registo de entrada n.º 14669, datado de 30.07.2010, 
no qual informa que pretende vender as benfeitorias do citado edifício pelo preço de 2 500,00 
€, pelo que a Câmara Municipal de Sines deverá exercer o direito de preferência. ----------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto de abstenção do V. Francisco Pacheco, a 
aquisição do referido imóvel, pelo valor de 2.500,00 €. --------------------------------------------   
Ponto 2 – Governo Civil de Setúbal – Dado da sinistralidade referentes ao ano 2009; -----  
Presente email da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, datado de 5 de Agosto de 
2010, enviando para conhecimento os dados da sinistralidade registada no concelho de Sines, 
durante o ano de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 3 – Serviço de Educação – Proposta de atribuição de bolsas de estudo para o ano 
lectivo de 2009/2010; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Educação com o registo de entrada n.º 9120, datado de 
11.08.2010, propondo a atribuição de bolsas de estudo para o ano lectivo 2009/2010 que a 
seguir se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------------------------------  
“ No presente ano verificou-se um atraso significativo na finalização da nossa proposta de atribuição, em virtude dos dados 
requeridos às faculdades dos alunos terem demorado bastante tempo a chegar. ------------------------------------------------------  

Foram recepcionadas 82 candidaturas sendo que: -----------------------------------------------------------------------------------------  

- 43 correspondem à 1ª vez; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 37 correspondem a um pedido de renovação; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- 1 dos candidatos não possuí residência no Município, razão pela qual foi excluído à partida, como consta no artigo 4º do 
regulamento vigente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deste número, 49 candidaturas encontram-se a baixo do limite monetário para atribuição da bolsa (igual à prestação da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida = 450€). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o valor previsto para a atribuição de bolsa (40.000,00€), a atribuição de bolsa por ordem crescente de 
rendimentos dos candidatos, permitiria atribuir bolsas a 42 candidatos, conforme lista anexa. -------------------------------------  

Assim, temos a seguinte contabilização do valor disponível para as bolsas: ------------------------------------------------------------  

38 candidatos que usufruirão de bolsa de 1.000,00€ - 38.000,00€ -----------------------------------------------------------------------  

4 candidatos que usufruirão de bolsas de 500,00 € (Universidade Aberta) – 2.000,00€ ----------------------------------------------  

Total  40.000,00€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nome Valor Categoria 

1 Elisabete Rosa -8,24 € Renovação 

2 Nádia Alves - 17,04€ 1ª Vez 

3 Maranilda Borges 57,06 € 1ª Vez 

4 Denise Cabeça 75,43 € Renovação 
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5 André Pereira 77,93 € Renovação 

6 Nuno Antunes 96,11 € Renovação 

7 Vandi dos Anjos 114,23 € Renovação 

8 Andreia Silva 122,39 € Renovação 

9 Zenaida Semedo 169,72 € 1ª Vez 

10 Maria Luisa Gonçalves 170, 39 € Renovação 

11 Simone Vilhena 179,81 € 1ª Vez 

12 Pedro Silva 204, 42 € Renovação 

13 Ricardo Silva 205,30 € 1ª Vez 

14 Sérgio Mateus 233,11 € 1ª Vez 

15 Yuval Chipana Silva 239,89 € Renovação 

16 Filipe Martins 241,41 € 1ª Vez 

17 Flora Ferreira 244,89 € 1ª Vez 

18 Beatriz Pereira 248,63 € 1ª Vez 

19 Rubem Borreicho 253,94 € Renovação 

20 Cátia Pereira 256,70 € Renovação 

21 Carina Pacheco 271,20 € 1ª Vez 

22 Maria Fernanda Raposo 280,49 € Renovação 

23 Carlos Ramos 289, 51 € 1ª Vez 

24 DanielCorreia 290,73 € 1ª Vez 

25 Vanessa Almeida 308,39 € Renovação 

26 Ana Rita Casal 318,39 € 1ª Vez 

27 Hugo Moreira 344,92 € 1ª Vez 

28 Jenny Cabral Alves 347,43 € Renovação 

29 Jacinta Cosme Viana 359,66 € 1ª Vez 

30 Dina Mestre 361,56 € Renovação 

31 Marta Marreiros 365,07 € 1ª Vez 

32 Lúcia Nunes da Conceição 368,00 € Renovação 

33 Maria Manuela Ferreira 376,52 € 1ª Vez 

34 Pedro Pacheco 378,14 € 1ª Vez 

35 Joana Martins 383,36 € Renovação 

36 João Pedro Batista 387,31 € 1ª Vez 

37 Ana Catarina Martins 388,30 € Renovação 

38  Cátia Raposo 394,00 € Renovação 

39 Célia Sobral 397,19 € Renovação 

40 Verónica Silva 411,76 € Renovação 
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41 Carla Ramos 419,86 € Renovação 

42 João Pedro Coelho 430,91 € Renovação 

43 João David Pereira 432,19 € 1ª Vez 

44 Esmeralda Pereira 434,04 € 1ª Vez 

45 Daniel Nascimento 435,97 € Renovação 

46 Ana Lúcia Batista 435, 61 € 1ª Vez 

47 Vânea da Cruz dos Anjos 438,90 € Renovação 

48 Dina Jesus 441,75 € 1ª Vez 

49 Pedro Pinela 449,11 € Renovação 

Quadro 1 – Listagem de candidatos cujo RPC é inferior à RMMG (450 €) 

Candidatos da Universidade Aberta – valor da bolsa 500 € 

Informamos também que ficaram excluídos da seriação realizada, 7 candidatos que se incluem no valor do RPC 
considerando para atribuição (candidatos a amarelo, no quadro), mas que enquadram na atribuição pois demonstraram 
possuir necessidades económicas para prosseguirem os estudos. ------------------------------------------------------------------------  

O Regulamento vigente informa que todas as duvidas e omissões neste processo serão resolvidas através de deliberação de 
Câmara, neste sentido, pomos à consideração do executivo camarário as duas possibilidade de atribuição: ---------------------  

1 – A primeira possibilidade contempla a atribuição de bolsa aos 42 candidatos que, por ordem crescente de rendimentos, 
atinjam o valor previsto para as bolsas ( total de despesa = 40.000,00€). --------------------------------------------------------------  

2- A segunda possibilidade prevê a atribuição de bolsa de estudo a todos os candidatos cujos os rendimentos sejam 
inferiores à RMG, ou seja, a 47 candidatos ( total de despesa = 47.000,00€). ---------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara tendo em conta o exposto propõe à Câmara Municipal de Sines a 
aprovação de atribuição de bolsa a todos os candidatos com retribuição mínima mensal 
garantida igual ou inferior a 450,00€. --------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de bolsas de estudo a todos os 
candidatos, de acordo com o proposto. ----------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – DPOTA – Proposta de Loteamento Municipal de São Marcos II; -----------------  
Presente informação da Divisão de Planeamento, Ordenamento Território e Ambiente, com o 
registo de entrada n.º 9272, datada de 17.08.2010, enviando proposta de Loteamento 
Municipal de São Marcos II. -------------------------------------------------------------------------------   
Esta operação de loteamento visa a constituição de quatro lotes urbanos, destinados a 
edificação de duas moradias unifamiliares e de duas moradias bifamiliares, em conformidade 
com o desenho urbano e parâmetros urbanísticos definidos no Plano de Plano de Pormenor da 
Zona de Expansão Sul – Nascente de Sines. Será ainda constituída uma parcela A, a integrar 
futuros lotes, a registar no domínio privado municipal. ------------------------------------------------   

Por abranger um caminho público necessário à constituição de lotes e da parcela A é 
necessário proceder à desafectação do domínio público municipal de 505,7 m2. Desta área 
354,4 m2 destina-se a lotes e 151,3 m2 destina-se à parcela A. O remanescente do caminho 
público integrado no loteamento mantêm-se no domínio público municipal (99,4 m2). ---------  
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Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de loteamento, a qual deve ser 
remetida à Assembleia Municipal de Sines para a desafectação da área em domínio 
público municipal.------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – Vereadora Carmem Francisco - Proposta de Deliberação – emissão de licença 
provisória de exploração para o posto de abastecimento de combustíveis em Sines da 
Repsol Portuguesa SA; ------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de deliberação da V. Carmem Francisco com o registo de entrada n.º 9008, 
datada de 09.08.2010, cujo teor é o seguinte: -----------------------------------------------------------  
“Considerando que a licença de exploração n.º 02/2007 se encontra válida até 18 de Novembro de 2010; -----------------------  

Considerando que, apesar da deliberação de Câmara de 08 de Novembro de 2007, que determinou a impossibilidade de 
prorrogação da licença de exploração findo o prazo de 3 anos, na perspectiva de desenvolvimento do PP da Zona de 
Expansão Norte, o qual se prevê indique uso diferente para aquela parcela, a verdade é que o PP não se encontra ainda 
aprovado; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que não se encontram ainda definidas alternativas de localização para posto de abastecimento de 
combustível, designadamente ao nível do PDM em revisão; ------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se a emissão de licença de exploração, pelo prazo de um ano a partir de Novembro de 2010.” ---------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a emissão da licença de exploração pelo prazo 
de 1 ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Desporto – Alteração do fundo de maneio; --------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto, com o registo de entrada n.º 9153, datada de 
12.08.2010, solicitando alteração ao fundo de maneio do Serviço nas seguintes rubricas: -------  

Rubricas a reforçar: ------------------------------------------------------------------------------------------  

02.01.08 – Material escritório – 70,00 € -----------------------------------------------------------------  

02.01.04 – Limpeza e higiene – 40,00 € -----------------------------------------------------------------  

Rubricas a reduzir: -------------------------------------------------------------------------------------------  

02.02.03 – Conservação de bens – 70,00 € --------------------------------------------------------------  

02.02.25 – Outros serviços – 40,00 € ---------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 13.08.2010 “Aprovado o pedido de alteração aos serviços para tratar”. -------------------  
Ponto 7 – DPOTA – Proposta de Plano de Pormenor da Casa Pidwell; -----------------------  
Presente informação da Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, 
com o registo de entrada n.º 8932, datado de 06.08.2010, remetendo proposta de Plano de 
Plano de Pormenor da Casa Pidwell. ---------------------------------------------------------------------  

O referido Plano tem como objectivo estabelecer regras e orientações a que deverá obedecer a 
ocupação, uso e transformação do solo dentro dos limites da sua área de intervenção, 
conforme delimitação na planta de implantação. -------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 17/2010 

 
 Reunião (2010-08-19) 
  Pág. 7 de 11 

 

O Vereador Francisco Pacheco, vota contra a presente proposta de Plano de Pormenor porque 
esta não respeita o valor histórico e patrimonial da Casa Pidwell. Em seu entender (CDU) a 
Casa Pidwell deveria ser o palácio do poder local, sede da Assembleia Municipal de Sines e 
de outras entidades públicas. -------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas afirmou que na sua opinião não vê que esta seja a melhor solução 
para aquele espaço, que se deveria dar mais dignidade ao Palácio Pidwell, pelo seu valor 
histórico e simbólico para a cidade de Sines. ------------------------------------------------------------  

O Vereador Idalino referiu parecer-lhe não ser esta a solução mais adequada, propondo em 
alternativa a apresentação de uma candidatura aos fundos comunitários para a recuperação do 
edifício e aí instalar a Casa da Europa, conseguindo-se uma comparticipação até 85% a fundo 
perdido, valorizando-se a traça “inglesa” do edifício onde a família Pidwell deixou a sua 
marca e seria o evocar da memória do Poeta Al Berto que ali viveu. --------------------------------  

Assim a situação financeira na sua opinião estava minimizada. Respeitando a solução 
apresentada, referiu que esta não respeita efectivamente aquele espaço. ----------------------------  

O Presidente da Câmara interveio, afirmando que foi feito uma análise exaustiva do valor das 
“coisas” (simbólico e real). ---------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que foi elaborado um projecto pago para a Escola de Música e que mais tarde foi 
abandonando, devido ao seu valor elevado. -------------------------------------------------------------  

Neste contexto foi considerado e resolveu-se dar-lhe outro uso para o desenvolvimento da 
cidade mantendo contudo a traça do edifício. -----------------------------------------------------------   

Em resposta ao Vereador Francisco Pacheco, o Presidente da Câmara referiu que o Plano 
Estratégico da cidade prevê o Centro Administrativo noutro local. ----------------------------------  

Afirmou ainda que tendo em conta a situação financeira da Câmara Municipal nesta altura a 
proposta aqui apresentada é a mais adequada, salientando novamente que a traça inicial irá ser 
respeitada, e que em relação à função comercial irá ser uma influência positiva naquele bairro.  

O Vereador Francisco Pacheco perguntou se o Plano de Pormenor iria à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A qual a Vereadora Carmem Francisco informou que o mesmo irá ser apreciado por aquele 
órgão nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado a proposta de PP, com o voto de qualidade do Presidente da 
Câmara (votação três votos contra dos Vereadores Idalino José, Nuno Mascarenhas e 
Francisco Pacheco e três votos a favor da Vereadora Carmem Francisco, V. António 
Nogueira e Presidente da Câmara). --------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Maria José Pavia da Rosa – Pedido de informação prévia para obra de 
reconstrução a realizar na Rua Teófilo Braga n.º 40 em Sines; ----------------------------------  
Presente parecer final da Divisão de Gestão Urbanística, referente ao pedido de informação (IP 
10/2010 – Maria José Pavia da Rosa) prévia para a obra de reconstrução a realizar na Rua Teófilo 
Braga n.º 40, em Sines, o qual se transcreve para os devidos efeitos a análise do pedido: -------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 17/2010 

 
 Reunião (2010-08-19) 
  Pág. 8 de 11 

 

“(…) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análise ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O imóvel em causa, faz parte do Património arquitectónico de interesse a submeter a eventual classificação (alínea f) do 
ponto 1 do artigo 58º do Regulamento do Plano de Urbanização), como tal, “As obras de remodelação, beneficiação e 
reabilitação poderão ser autorizadas, desde que não alterem as suas características estéticas e formais, bem como a 
natureza dos materiais e o equilíbrio cromático e seja garantida a homogeneidade e identidade arquitectónica e urbana dos 
conjuntos em que se inserem”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Na proposta apresentada não foram alteradas as características estéticas e formais, bem como a natureza dos materiais; --  

- Foi emitido parecer favorável condicionado pelo IGESPAR; ---------------------------------------------------------------------------  

Mediante as correcções indicadas pelo IGESPAR, julga-se admissível a informação prévia”. ------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines concorda com o parecer técnico que deve 
ser transmitido ao requerente. --------------------------------------------------------------------------  
Ponto 9 – DPOTA – Relatório de definição de âmbito da avaliação ambiental estratégica 
da proposta de Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; ---------------------------------------------------------------  
De acordo com o solicitando pela Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e 
Valorização dos Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina SA, através do ofício com o registo 
de entrada n.º 13711, datado de 19.07.2010, foi elaborado pela Divisão de Planeamento, 
Ordenamento do Território e Ambiente, o seguinte parecer técnico que se transcreve para os 
devidos efeitos:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
“O presente parecer é relativo ao “Relatório de Definição de âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica da Proposta de 
Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”. ----------------  

A proposta de plano estratégico visa, nos termos do DL 244/2009, de 22 de Setembro, valorizar o património natural e 
paisagístico, qualificar o território de suporte às actividades económicas tradicionais e diversificar a vivência no território.  

O relatório de definição de âmbito traduz a primeira fase do procedimento de avaliação ambiental estratégica e considera-
se que o objecto de avaliação ambiental se encontra devidamente apresentado. O âmbito da avaliação ambiental e os 
factores críticos de decisão também se encontram correctamente definidos. -----------------------------------------------------------  

Pelo exposto, emite-se parecer favorável ao Relatório de Definição de âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica da 
Proposta de Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”. -  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 10 – DPOTA – Proposta de Constituição da área de Reabilitação Urbana de 
Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, 
com o registo de entrada n.º 9035, datada de 10.08.2010, apresentando proposta de 
delimitação de área de reabilitação urbana, através de instrumento próprio, que corresponde a 
uma operação de reabilitação urbana simples, a executar em 5 anos, por iniciativa dos 
particulares e com apoio da entidade gestora, que no presente caso é a Câmara Municipal de 
Sines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Apresentando para os devidos efeitos proposta de Estratégia de Reabilitação Urbana, 
elaborada nos termos do artigo 30º do RJRU, que do ponto de vista organizativo apresenta os 
seguintes capítulos fundamentais: -------------------------------------------------------------------------  

• Opções estratégicas de reabilitação da área de reabilitação urbana, compatíveis com as 
opções de desenvolvimento do município; ----------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da operação de reabilitação urbana; -------------------------------------- 
• Prioridades e especificação dos objectivos a prosseguir na execução da operação de 

reabilitação urbana; ------------------------------------------------------------------------------- 
• Modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respectiva operação 

de reabilitação urbana; ---------------------------------------------------------------------------- 
• Quadro de apoios e incentivos às acções de reabilitação executadas pelos proprietários 

e demais titulares de direitos; -------------------------------------------------------------------- 
• Necessidade de elaboração, revisão ou alteração de plano de pormenor de reabilitação 

urbana e definir os objectivos específicos a prosseguir através do mesmo. --------------- 
Mais informa que os objectivos concretos desta Estratégia de Reabilitação Urbanos são os 
seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Fomentar a reabilitação dos edifícios; ----------------------------------------------------------------- 
- (Re) Povoar/(re) urbanizar o centro histórico; -------------------------------------------------------- 
- Manter a matriz urbanística e o sistema de vistas de e para o mar e a baía; ---------------------- 
- Garantir a qualidade urbana do centro histórico; ----------------------------------------------------- 
- Manter a expressão construtiva, os materiais, a paleta de cores, o desenho, a composição 
característica de elementos dos edifícios e reverter as situações indesejáveis; ------------------- 
- Melhorar a qualidade dos estabelecimentos comerciais; -------------------------------------------- 
- Criação de condições para mais e melhores actividades económicas. ----------------------------- 

 E em relação ao nível do quadro de apoios e incentivos a conceder aos particulares destacam-
se: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Isenção de taxas municipais relacionadas com obras de reabilitação (taxas referentes ao 
licenciamento, comunicação prévia e autorização das operações urbanísticas, emissão de 
alvarás que titulam as operações referidas, ocupação de domínio público motivado por 
aquelas intervenções, realização de vistorias); ----------------------------------------------------------  

- Redução da Taxa Municipal de Urbanização em 50% nas situações em que haja lugar às sua 
tributação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Isenção do imposto municipal sob imóveis (IMI), durante 5 anos para os prédios urbanos, 
renovável por igual período de tempo; -------------------------------------------------------------------  

- Isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) nas 
aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio urbano destinado 
exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio 
reabilitado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Demais benefícios conferidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais, designadamente redução 
do IVA e do IRC. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 17/2010 

 
 Reunião (2010-08-19) 
  Pág. 10 de 11 

 

Deliberação: Aprovado por unanimidade, com a introdução das seguintes alterações: A 
Câmara Municipal de Sines opta por manter ao nível do IMT, o benefício fiscal n.º 2 do 
artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por se considerar mais favorável ao 
objectivo da reabilitação urbana, numa área onde os proprietários actuais têm poucas 
condições para a reabilitação, e porque abrange imóveis para habitação e outros usos. 
Deverá ser incluída na ARU a área do edifício Lar Prats. ----------------------------------------  
Ponto 11 – DAPU – Aprovação da planta de síntese alterada do Loteamento da Teimosa 
em Porto Covo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação dos serviços com o registo de entrada n.º 8163, datada de 19.07.2010, 
enviando para aprovação planta de síntese alterada do Loteamento da Teimosa em Porto 
Covo, conforme deliberação de Câmara de 18 de Março de 2010, na qual foi aprovada 
permuta de duas parcelas de terreno por valor equivalente. -------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a planta de síntese, devendo as designações III 
e D 13 serem colocadas nos respectivos lotes. --------------------------------------------------------  
Ponto 12 – DOSU – Regeneração Urbana – Repavimentação e Requalificação de 
Arruamentos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do Programa de Regeneração Urbana de Sines – Repavimentação e Requalificação 
de Arruamentos, apresenta o Departamento de Obras e Serviços Urbanos através da sua 
informação com o registo de entrada n.º 9113, datada de 11.08.2010, projecto de execução, no 
qual, se prevê a elaboração de trabalhos na área de intervenção (Centro Histórico), com o 
objectivo de requalificar os arruamentos, garantido melhores condições de utilização ao nível 
pedonal, bem como dotar os mesmos de infra-estruturas básicas de redes de abastecimento de 
águas, redes de esgotos e mobiliário urbano. ------------------------------------------------------------  

Mais se informa que se prevê igualmente a melhoria das redes de distribuição de energia 
eléctrica e de telecomunicações com a passagem subterrânea das travessias e o rearranjo das 
cablagens em fachada. --------------------------------------------------------------------------------------  

Apresenta ainda o orçamento do referido projecto, sendo o valor total de 908 871,53 € + IVA.   

Deliberação: Aprovado por unanimidade o projecto de execução. Lançar concurso 
urgentemente e apresentar candidatura ao INAlentejo. -------------------------------------------  
Ponto 13 – Santa Casa da Misericórdia – Obras de alteração/ampliação no edifício da 
Santa Casa da Misericórdia de Sines; -----------------------------------------------------------------  
Presente parecer da Divisão de Gestão Urbanística, referente ao pedido de licenciamento das 
obras de alteração/ampliação no edifício da Santa Casa da Misericórdia de Sines (PC 47/2010, Entª 

15155 de 06.08.2010) que se transcreve para os devidos efeitos: ---------------------------------------------  
(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Análise ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não obstante a deficiente instrução do pedido, que condiciona e inviabiliza a análise da proposta, procedeu-se a uma breve 
análise no que respeita ao encerramento das arcadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

Do ponto de vista técnico, entende-se que de forma a manter a arquitectura do edifício dever-se-iam conservar como se 
encontram. O seu encerramento causará impacto negativo na sua envolvente. No entanto, atendendo à exiguidade do espaço 
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actualmente disponível, à ausência de alternativas e em prol de melhores condições julga-se admissível desde que seja 
estudada alternativa aos vidros espelhados (solução ensaiada na fotomontagem entregue). -----------------------------------------  

Trata-se de uma solução sem qualquer enquadramento na envolvente e impacto bastante negativo. -------------------------------  

Face ao exposto, de forma a ser possível dar prosseguimento ao processo, deverá proceder-se à correcta instrução do 
pedido, às alterações ao encerramento das arcadas bem como à entrega dos pareceres prévios favoráveis a emitir pela 
Autoridade de Saúde e Segurança Social de Setúbal (Entidades licenciadoras). -------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines  concorda com o teor do parecer técnico que 
deve ser transmitido ao requerente. --------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Sandra do Ó Telo Alves – Pedido de alargamento do horário de 
funcionamento do estabelecimento Snack-Bar Toca do Zorro; ----------------------------------  
Presente requerimento de Sandra do Ó Telo Alves, com o registo de entrada n.º 15896, datado 
de 18.08.2010, solicitando o alargamento do horário de funcionamento do Snack – Bar Toca 
do Zorro, até às 06:00 horas do dia 21 de Agosto e autorização para o encerramento da Rua 
Luís de Camões, para as comemorações do 18º aniversário do Snack-Bar. ------------------------  

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

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, 

_________________________________ 


