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Aos VINTE E NOVE 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 
EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA  da Câmara Municipal de Sines, estando presentes. ---------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

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

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- TIAGO JORGE GUERREIRO DOS SANTOS 

FALTAS JUSTIFICADAS:  -------------------------------------------------------------------------------  

 

Ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Apreciação dos Projectos do Corredor Azul e lançamento dos respectivos 
concursos: - --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1.1. – Fundo de Eficácia Energética. - ---------------------------------------------------------  
Ponto 1.2. – Programa de Fomento de Absorção de Tecnologia. - -------------------------------  
Ponto 1.3. – Academia de Energias. - ------------------------------------------------------------------  
Ponto 1.4. – Programa Empreender na Escola. - ----------------------------------------------------  
Ponto 2. – Apreciação dos Projectos no âmbito da Regeneração Urbana e lançamento do 
respectivo concurso: - -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2.1. – Câmara velha / Escola de Artes. --------------------------------------------------------  
Ponto 2.2 – Pátio das Artes. - ----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2.3 – Gestão de Parceria. - -----------------------------------------------------------------------  
Ponto 3. – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
referente à constituição do Direito de Superfície sobre o Imóvel Centro Recreativo 
Sineense. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4. – Serviço de Gestão Financeira - Modificação Orçamental nº 10. - ------------------  
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Ponto 5. – Ratificação do Acordo de Parceiros “Politica de Cidades – Redes Urbanas 
para a Competitividade e Inovação: Corredor Azul”. - -------------------------------------------  
Ponto 6. – Apreciação e Apreciação da alteração por adaptação ao PDM de Sines. - -------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:20 horas: --------------------------  

I – Período antes da Ordem do dia  --------------------------------------------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara informou de que nos termos do disposto nos artigos 59º, 77º e 79º 
da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, procede à substituição da Vereadora Carmem Francisco, 
por força do seu pedido de suspensão de mandato com efeitos a partir do dia 20 de Setembro, 
chamando a substituí-la o cidadão imediatamente a seguir na respectiva lista, a saber Tiago 
Jorge Guerreiro Santos. - -----------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Tiago Jorge Guerreiro Santos exercerá funções a partir de dia 20 de Setembro e 
até ao término do período de suspensão. - ---------------------------------------------------------------  

Mais determina, ao abrigo do disposto no artigo 68º do citado diploma, que o vereador Tiago 
Santos exercerá funções em regime de não permanência, sendo-lhe delegadas competências 
na área do turismo. - -----------------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito do exercício das competências ora delegadas, é nomeado o Vereador Tiago Santos 
como representante da Câmara Municipal de Sines nas Entidades Regionais de Turismo, 
designadamente no Turismo do Alentejo e no Pólo Turístico do Alentejo Litoral. - --------------  

O Vereador Francisco Pacheco, informa de que não teve acesso aos documentos 
atempadamente, e que nos termos da Lei os assuntos a analisar em Sessão de Câmara 
Extraordinária deverão estar disponíveis para consulta, quarenta e oito horas antes da hora 
prevista. - -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara informa de que houve a necessidade de marcar esta reunião 
extraordinária em virtude de termos de apresentar as candidaturas e que os prazos que nos são 
impostos são muito curtos, nomeadamente para o Corredor Azul e Regeneração Urbana. - -----  

Reconhece que houve alguma deficiência na apresentação dos respectivos documentos, mas a 
urgência não se compadece com atrasos. No entanto podem ser dados todos os 
esclarecimentos necessários para que todos os vereadores fiquem devidamente esclarecidos e 
em condições de tomarem decisões fundamentadas. - -------------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas informa que só hoje durante a manhã é que teve acesso a todos os 
documentos. - ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos informa a Câmara, de que o Presidente tem competências para 
aprovar todos os documentos e só depois levar a reunião de Câmara para ratificação do seu 
despacho, julgando-se no entanto ser preferível a apreciação pela Câmara nos termos 
explanados pelo Sr. Presidente. - --------------------------------------------------------------------------  

II – Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Apreciação dos Projectos do Corredor Azul e lançamento dos respectivos 
concursos: - --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Vereador Francisco Pacheco, informa de que em relação ao Ponto 1 da Ordem de trabalhos, 
com os itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, apreciação dos Projectos do Corredor Azul e lançamento dos 
respectivos concursos, os documentos apenas estiveram disponíveis no próprio dia da reunião, 
pelo que não os conhecendo apenas poderá votar contra. - --------------------------------------------  

O Presidente da Câmara, informa que o Corredor Azul, é um projecto de 10 Câmaras do 
Alentejo, que se juntaram para conseguirem projectos com qualidade, neste âmbito a Câmara 
Municipal de Sines, apresenta 4 projectos. - -------------------------------------------------------------  

Ponto 1.1. – Fundo de Eficácia Energética. - ---------------------------------------------------------  
O Programa de Fundo de Eficiência Energética é um projecto que se traduz no 
desenvolvimento de um estudo de eficiência energética de uma amostra representativa do 
tecido habitacional do Concelho de Sines. - -------------------------------------------------------------  

Resultará deste programa um relatório geral sobre o tecido habitacional do concelho e 
relatórios individuais sobre cada uma das habitações analisadas. - ----------------------------------  

O Programa de Fundo de Eficiência Energética visa, desta forma, aferir a qualidade energética 
de um número específico de habitações, de modo a operacionalizar não apenas o modelo mas 
também a disseminar a prática no que se refere à premência de se qualificar o grau de 
eficiência energética de uma dada habitação. - ----------------------------------------------------------  

Por sua vez, como objectivos específicos podem-se definir os seguintes: - ------------------------  

- Elaboração de um estudo de avaliação e proposta de melhorias em 500 habitações, - ----------  

- 500 Habitações com relatório / certificado de eficiência energética; - -----------------------------  

- Incremento da actividade empresarial no sector da (pequena) empreitada, incentivando 
serviços a nível regional; - ---------------------------------------------------------------------------------  

- Divulgação de programas de eficiência energética e utilização racional de energia; - ----------  

- Produção de um estudo, tendo como universo as 500 habitações, e a sua assimilação à escala 
regional/nacional. - ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Idalino José questiona o facto de neste estudo, não constar nenhum edifício 
público e que a Câmara deveria ver se era possível incluir pelo menos 2. - ------------------------  

O Vereador Tiago Santos, informa que não foram contemplados neste projecto edifícios 
públicos porque iria criar-se sinergias muito grandes. - -----------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do vereador da CDU, o projecto 
para a candidatura no âmbito do Corredor Azul – Fundo de Eficiência Energética. - -----  
Ponto 1.2. – Programa de Fomento de Absorção de Tecnologia. - -------------------------------  
O Programa de Fomento de Absorção de Tecnologia tem como objectivo a elaboração de um 
diagnóstico, para cada empresa aderente, que fará a avaliação das suas condições tecnológicas 
e operacionais e apresentará medidas correctivas que, à luz das tecnologias de processo, 
sistemas e qualidade, permitam uma requalificação da actividade e do negócio da respectiva 
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empresa, potenciando a sua produtividade e competitividade. Nesta fase o programa destina-
se preferencialmente às empresas localizadas no concelho de Sines. - ------------------------------  

O estudo será conduzido por profissionais seniores e versarão sob duas perspectivas 
essenciais: - ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Processos administrativos; - ------------------------------------------------------------------------------  

- Processos produtivos. - ------------------------------------------------------------------------------------  

Por sua vez, como objectivos específicos podem-se definir os seguintes: - ------------------------  

- Estabelecer uma ponte entre os núcleos de investigação aplicada das Universidades e 
Politécnicos e as empresas; - -------------------------------------------------------------------------------  

- Criar um ambiente propicio para a reconfiguração de novos processos, inovadores e 
eficientes, no seio das empresas - -------------------------------------------------------------------------  

- Acrescentar valor ao negócio das empresas visadas, por evidência das boas práticas e 
estudos de modernização das suas actividades e negócios; - ------------------------------------------  

- Estabelecer uma nova cultura de eficiência na gestão dos negócios das empresas; - ------------  

- Criar uma prática de parceria colaborativa; 

- Disseminar o conceito de colaboração empresa-universidade. - ------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do vereador da CDU, o projecto 
para a candidatura no âmbito do Corredor Azul – Fomento da Absorção Tecnológica. - -  
Ponto 1.3. – Academia de Energias. - ------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Director de Departamento da DOSU, com o registo de entrada nº 
10824, datada de 28/09/2010, remetendo para apreciação e aprovação o projecto de 
Arquitectura para a construção de um pavilhão Multifuncional de Sines II. - ----------------------  

O presente projecto de arquitectura, destina-se à construção de um Pavilhão Multifuncional 
que a Câmara Municipal de Sines pretende levar a efeito no Lote 122B da Quinta da Lameira, 
Zil 2 em Sines, com a área de construção de 1.213,84m². - -------------------------------------------  

O vereador Nuno Mascarenhas questiona se já existem parceiros interessados para a utilização 
do Pavilhão a fim de rentabilizar este. - ------------------------------------------------------------------  

Presidente da Câmara informa de que é um projecto onde é possível existirem parceiros e, 
assim dar-se alguma elasticidade ao projecto. - ---------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra da CDU, o projecto de 
candidatura no âmbito do Corredor Azul – Academia de Energias. - --------------------------   
Ponto 1.4. – Programa Empreender na Escola. - ----------------------------------------------------  
O vereador Tiago Santos explicou em linhas gerais os objectivos do projecto Empreender na 
Escola, projecto este que visa promover e divulgar o Corredor Azul, numa óptica global, 
enfatizando as suas potencialidades e realçando as suas oportunidades, numa perspectiva 
dominantemente empresarial, podendo apresentar-se como objectivos gerais os seguintes: - ---  
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- Aumentar a competitividade do território da Rede Urbana e dos seus agentes, em particular 
as empresas, fomentando o desenvolvimento de uma região inovadora, orientada para a acção, 
com iniciativa própria e para o esforço de desenvolvimento em antecipação. - --------------------  

- Desenvolver capacidades empreendedoras nos jovens adolescentes, incentivando o espírito 
empresarial, promovendo a atitude mental correcta, a consciência das oportunidades de 
carreira de empresário e as competências necessárias. - -----------------------------------------------  

Por sua vez, como objectivos específicos podem-se definir os seguintes: - ------------------------  

- Promoção do Empreendedorismo junto das comunidades educativas das escolas com 3º 
ciclo do ensino básico ou equivalente; - ------------------------------------------------------------------  

- Participação activa na fase de desenvolvimento do programa de, pelo menos 10 escolas, uma 
por cada um dos concelhos do Corredor Azul; - --------------------------------------------------------  

- Criação e gestão de uma mini-empresa em cada escola, em que os estudantes são 
confrontados com a necessidade de tomarem decisões de negócios de forma autónoma, mas 
acompanhada; - ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Realização do estudo de impacto do projecto, que produza o conhecimento necessário ao 
desenvolvimento do plano de acção para iniciativas futuras neste mesmo âmbito. - --------------  
Ao longo do programa, os alunos desenvolvem um conjunto de actividades que promovem a 
pró-actividade, autonomia, responsabilidade, autoconfiança, espírito de equipa, assunção de 
riscos e tomada de decisão, permitindo um melhor conhecimento das suas atitudes e atributos 
que podem ajudar a atingir o sucesso. Desta forma, incentiva-se e valoriza-se o envolvimento 
dos alunos, motivando-os a colocarem questões, a aceitarem os desafios que lhes são 
colocados e a explorarem novas ideias de forma a contribuir para a formação de novos 
empreendedores. - -------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do vereador da CDU, o projecto 
para candidatura no âmbito do Corredor Azul – Empreender na Escola.  - ------------------  
Ponto 2. – Apreciação dos Projectos no âmbito da Regeneração Urbana e lançamento do 
respectivo concurso: - -------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2.1. – Câmara velha / Escola de Artes. --------------------------------------------------------  
O presente projecto destina-se à reabilitação do edifício da Câmara Velha, localizado na rua 
Teófilo Braga. - ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O edifício existente e objecto de intervenção é de propriedade municipal, constituído por dois 
pisos e encontra-se localizado na área central da cidade de Sines, inserido na área de 
protecção do Castelo de Sines. - ---------------------------------------------------------------------------  

O edifício é actualmente ocupado por dois partidos políticos e pela Associação de Artesãos de 
Sines, pretendendo-se com este projecto, destiná-lo a equipamento cultural – instalações da 
Escola de Música, com obras de adaptação que garantam a capacidade à Escola de Música de 
acolher todos os alunos e classes de conjunto de modo a garantir a certificação da Escola pelo 
Ministério da Educação. - ----------------------------------------------------------------------------------  
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No piso térreo prevê-se a sala de alunos, biblioteca, bar, serviços administrativos (recepção e 
secretaria) e salas de direcção, professores e de reunião, bem como os sanitários de apoio 
destinados ao pessoal de Serviço, professores e alunos. - ---------------------------------------------  

O piso superior, desenvolve-se ao longo dos corredores abertos de cada um dos lados da 
escada, organizando-se as salas de instrumentos, salas de formação e de conjunto. - -------------  

O Presidente da Câmara informa que a Escola de Música tem uma grave deficiência de 
instalações, e que há a necessidade de dotar esta de instalações condignas, a fim de ser 
certificada pelo Ministério da Educação.  ----------------------------------------------------------------  

O edifício da Câmara Velha é um espaço que se presta a este fim, há uma série de entidades 
que ocupam o edifício e que há que negociar com os respectivos inquilinos soluções 
adequadas que garantam a continuação das suas actividades em boas condições: iguais ou 
melhores que as actuais. - ----------------------------------------------------------------------------------  

Informa de que já está estabelecido um acordo de solução com a Associação de Artesãos. Em 
relação aos Partidos é uma situação que tem que ser protocolada, e para a qual a Câmara tem 
uma solução a apresentar aos mesmos. A Casa da Juventude é pacifico arranjar um novo 
espaço, em relação ao restaurante que tem que ser estudada a solução. - ---------------------------  
O Vereador Francisco Pacheco informa de que não tem nada contra a modernização do 
edifício, e que os acordos que forem firmados devem ser trazidos à Reunião de Câmara. - -----  

Questiona se não existe um relatório que justifique a ampliação da Escola de Música, e se as 
instalações não são suficientes porque é que não há um acordo com a Sociedade Musical 
União Recreio Sport Siniense. - ---------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara informa que a Escola de Música já está a utilizar as instalações da 
SMURSS há bastante tempo, utiliza igualmente o Castelo, a Casa da Juventude e Capela da 
Misericórdia, mas todas em condições precárias. É urgente a expansão das instalações da 
escola, uma vez que existe uma entidade inspectiva que a qualquer momento avalia a Escola, 
e que esta tem que ter instalações apropriadas e exclusivamente destinadas a esse fim, com 
condições para serem certificadas pelo Ministério da Educação. - -----------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos informa de que se estudou as melhores estratégias e localização, 
chegando-se a pensar no edifício do Centro Recreativo Siniense, mas chegou-se à conclusão 
de que não era viável. O edifício da Estação não tem condições para as classes de conjunto e 
que a escola neste momento tem que ter pelo menos 8 salas com estas características e 
devidamente insonorizadas. As aulas de instrumento são ministradas individualmente, isto é, 
1 aluno 1 professor. - ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Certificação da Escola está condicionada até haver uma solução definitiva que reúna 
condições que garantam a sua certificação definitiva. - ------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco vota contra, porque a proposta de transformação do edifício da 
Câmara Velha em Escola de Música (a terceira na cidade), implica o despejo dos actuais 
inquilinos, o Partido Comunista Português, o Partido Socialista, a Associação de Artesãos e o 
Restaurante Ponto de Encontro, entidades que à excepção, segundo foi afirmado, da 
Associação de Artesãos ainda nem foram contactadas pela Câmara Municipal. A CDU 
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sugeriu que se utilizasse o antigo Centro Recreativo cujas instalações estão totalmente 
disponíveis. É inaceitável que uma entidade como uma Câmara Municipal decida despejar, é 
o termo, os seus inquilinos sem previamente acordar com eles os termos em que tal deverá 
ocorrer. Para agravamento de toda a situação, a Câmara pretende iniciar as obras até final 
deste ano. É de uma prepotência lamentável e intolerável em democracia. - -----------------------  

O Presidente da Câmara contestou veementemente o teor desta intervenção, referindo que a 
Câmara garantirá instalações adequadas (de garantida qualidade) a cada entidade ali instalada; 
que nunca foi propósito da Câmara despejar ninguém. Lamenta que o Sr. Vereador Francisco 
Pacheco esteja a procurar deturpar esta questão. E faz lembrar que a Câmara já tinha aprovado 
por unanimidade em reunião de Câmara Extraordinária de 30/03/2009 o Programa da 
Regeneração Urbana que previa a qualificação deste prédio para fins culturais; e que o Sr. 
Vereador Francisco Pacheco sabe que as actuais instalações do Centro Recreativo não tem o 
mínimo de condições para servir a Escola de Música e, que estão destinadas a serem 
adaptadas para outro fim como residência para os Estudantes da Universidade de Évora e 
outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluindo que, nesta data o actual edifício da chamada Câmara Velha é o único que tem 
condições para acolher as instalações adequadas e necessárias à Escola de Música, para que se 
garanta a continuidade deste projecto com a garantia da sua certificação pelo Ministério da 
Educação – e não correr o risco de perder o patrocínio que nesta data representa 430 mil 
euros, sem o qual a Escola deixa de ser viável – o que seria grave para Sines. - -------------------  

O Vereador Nuno Mascarenhas diz que está de acordo com o projecto, mas discorda do 
processo, de ser apresentado um projecto para aprovação sem ter havido uma proposta aos 
utilizadores do edifício. O projecto deve vir à aprovação da Câmara na sua totalidade e não 
deixar espaços por incluir, nomeadamente o actual Bar. - ---------------------------------------------  

O Presidente da Câmara concorda com o Vereador Nuno Mascarenhas em fazer um estudo de 
todo o edifício. Informa de que irá contactar com os partidos e entidades utilizadores do 
edifício, a fim de acordar instalações adequadas e condignas a cada um. - -------------------------  

O Vereador Idalino José questiona o facto de em termos de gestão deste projecto não se sabe 
qual o desfecho das negociações. É um risco que é assumido pela Câmara, porque se não 
houver acordo de 50% dos arrendatários, põe logo em causa a execução do projecto, é uma 
situação que não foi salvaguardada atempadamente, uma vez que a obra tem que estar 
adjudicada até final do ano. - ------------------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista manifestam a sua preocupação pelo facto de nesta data a 
Câmara Municipal de Sines ainda não ter iniciado negociações com vista à eventual libertação 
das instalações da Câmara Velha. Esta atitude não é compreensível, uma vez que a 
candidatura está aprovada há mais de um ano, existindo agora, um compromisso de a obra 
estar adjudicada até final do corrente ano. - -------------------------------------------------------------  

Lançar um concurso público sem primeiro ter assegurado o entendimento com os diversos 
arrendatários e assinados os respectivos protocolos, parece-nos uma atitude precipitada e um 
factor de risco que poderá colocar em causa a própria candidatura. - -------------------------------  
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A agravar esta situação, está o facto de o projecto agora apresentado, e ao contrário do 
previsto inicialmente, não contemplar a reabilitação de todo o edifício da Câmara Velha, o 
que se estranha, e do ponto de vista dos vereadores do Partido Socialista é inaceitável. Esta 
situação é tanto mais estranha, uma vez que o projecto contempla outros espaços que não 
pertencem ao edifício da Câmara Velha mas, que foram incluídos no projecto. - -----------------  

Pelas razões mencionadas, os Vereadores do Partido Socialista votam contra o projecto da 
Câmara Velha / Escola de Artes. - ------------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos relembra que a Câmara aprovou em 30/03/2009 a transformação 
deste edifício e reitera a posição do Presidente de um acordo com todos os inquilinos para 
uma solução garantida antes de quaisquer obras. - -----------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador da CDU e dois votos 
contra dos Vereadores do Partido Socialista. - ------------------------------------------------------   
Ponto 2.2 – Pátio das Artes. - ----------------------------------------------------------------------------  
Presente projecto denominado Pátio das Artes, que consiste na renovação do tecido edificado 
envolvente ao Centro de Artes de Sines, este fortemente marcado pela degradação das 
construções e ocupação dos logradouros com anexos e barracas. Por ouro lado, pretende criar-
se um novo espaço exterior polivalente que complemente os espaços do próprio CAS, 
destinado a uma utilização estival. - ----------------------------------------------------------------------  

O presente projecto centra-se na criação de um pátio pavimentado, enquadrado por muros que 
resolvam a relação com a envolvente edificada de forma harmoniosa. Este projecto deixa 
aberta a hipótese de se adquirirem novas parcelas confinantes onde se possam edificar 
oficinas e ateliês de apoio ao ensino artístico. - ---------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o projecto Pátio das Artes. - ------------------------  
Ponto 2.3 – Gestão de Parceria. - -----------------------------------------------------------------------  
A Gestão da Parceria é uma tarefa que está associada à gestão do processo, ao 
desenvolvimento das acções e ao relacionamento com os parceiros. O objectivo fundamental 
da estrutura de gestão é a concertação entre os parceiros e a construção de sinergias e de 
complementaridades, num esforço de racionalidade e de optimização dos meios disponíveis e 
de promoção da eficiência durante a concretização dos projectos que compõem o programa de 
acção. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste quadro é possível estruturar em três níveis, articulados e complementares, a 
monitorização e acompanhamento do Plano de Acção: - ----------------------------------------------  

- Articulação de todas as iniciativas conducentes à estruturação funcional da parceria; - --------  

- Acompanhamento da execução física das operações; - ----------------------------------------------  

- Acompanhamento da execução financeira das operações. - -----------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o projecto de Gestão da Parceria. - ---------------  
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Ponto 3. – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
referente à constituição do Direito de Superfície sobre o Imóvel Centro Recreativo 
Sineense. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete Jurídico, com o registo de entrada nº 10742, datada de 
27/09/2010, referente à constituição de Direito de Superfície sobre o imóvel do Centro 
Recreativo Sineense, que a seguir se transcreve: - ------------------------------------------------------  
“Solicitado parecer sobre a possibilidade de constituição do Direito de Superfície sobre o prédio identificado como Centro 
Recreativo Sineense, a favor do Sines Tecnopólo, no âmbito da Regeneração urbana, informa-se: - -------------------------------  

Considerando que os Municípios dispõem, de atribuições no âmbito da cultura, competindo-lhe nomeadamente “apoiar 
actividades culturais de interesse municipal e apoiar a construção, conservação de equipamentos culturais de âmbito local” 
conforme previsto no artº 20º nº 1 g) e h) da Lei 159/99 de 14 de Setembro, o artº 64º nº 4 al. b) da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redacção conferida pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, prevê igualmente que compete ao órgão, Câmara 
Municipal “apoiar ou comparticipar pelos meios adequados as actividades de interesse municipal de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa ou outra”. - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando igualmente que o Município de Sines é entidade promotora do programa de Acção para a Regeneração 
Urbana, resultante do Protocolo de Parceria Local para a Regeneração urbana do Centro Histórico de Sines, que foi 
outorgado pelo Município em Março de 2009, e nesse sentido detém o compromisso de facultar apoio aos restantes 
parceiros para que os programas de acção possam ser concretizados com o resultado aspirado.- ---------------------------------  

Em face do exposto, encontram-se reunidas as condições legais, para a cedência ao Sinestecnopolo, do direito de Superfície 
sobre o prédio propriedade deste Município, sito na rua Francisco Luís Lopes, nº 78 e 80 em Sines, o qual possui uma área 
de 249,00m², encontrando-se o prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 739, possuindo o valor patrimonial de 
30.568,00€, e descrito na conservatória do registo predial de Sines sob o nº 3144; destinando-se esse prédio a Residência 
Artística. As residências artísticas surgem como um elemento natural e estruturante que expande as directrizes artísticas, 
promovendo momentos privilegiados onde se abrem os canais de comunicação com a comunidade, pelo que será uma mais-
valia em termos de dinamização do centro da cidade a instalação deste projecto. - ---------------------------------------------------  

Face ao exposto, proponho que seja deferida a realização deste direito de superfície, pelo prazo de 30 anos, a título gratuito, 
ficando o Sinestecnopolo com a obrigação de neste espaço explorar/implantar uma residência Artística. Deve igualmente 
ficar assegurado que a Câmara terá acesso privilegiado ao espaço para usufruir do mesmo, sempre que o solicite. - ----------  

Findo este prazo de 30 anos, o imóvel reverterá para o Município, sem que daí resulte o pagamento de qualquer 
indemnização pelas benfeitorias que existem”. - --------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara, datado 
de 27/09/2010 “Efectuar a constituição do Direito de Superfície com o Sinestecnopolo, à 
próxima reunião de Câmara para ratificação”. - ---------------------------------------------------  
Ponto 4. – Serviço de Gestão Financeira - Modificação Orçamental nº 10. - ------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, com o registo de entrada nº 17989, 
datado de 17/09/2010, que a seguir se transcreve: - ----------------------------------------------------  
“Atendendo ao que está legalmente previsto em Sede de Plano oficial de contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
publicado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em concreto com o determinado no seu ponto 8.3.1.2, para 
ocorrer a despesas não previstas ou a saldos orçamentais insuficientes, quer o orçamento municipal quer as Grandes 
Opções do Plano, doravante designadas GOP, podem ser objecto de alterações e revisões. De acordo com o exposto, e 
atendendo aos demais pressupostos legais, a fim de dar andamento a processos de despesa pendentes de cabimentação por 
falta de dotação orçamental, é necessário recorrer à alteração orçamental nº 10/2010 bem como à alteração às GOP nº 
10/2010. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Há a salientar que esta alteração orçamental apenas incide na despesa. - -------------------------------------------------------------  

No que concerne ao orçamento corrente, e em concreto no capitulo económico 01. Despesas com o pessoal é necessário 
proceder a um reforço global de €226.000,00, reforço que decorre das despesas a suportar até final do ano com novas 
contratações, emolumentos notariais e subsidio por morte, bem como o reforço da classificação económica 01.03.01 – 



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 21/2010 

 
 Reunião (2010-09-29) 
  Pág. 10 de 11 

 

Despesas com o pessoal / Segurança Social / Encargos com a saúde, em virtude do determinado pelo artº 78º do Decreto-Lei 
nº 72-A/2010, de 18 de Junho – Execução do Orçamento de Estado para 2010, conforme documentação que se anexa: - ------  

- Comunicação da Direcção-Geral das Autarquias Locais, relativa à participação dos Municipios nos impostos do Estado 
em 2010. Retenções ao processamento do duodécimo de Agosto de 2010 (doc. Interno nº 15976 de 19.08.2010); - -------------  

- Direcção-Geral do Orçamento, relativa à retenção para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos termos do artº 
78º do Decreto-lei nº 72-A/2010, de 18 de Junho. Nota explicativa quanto à sua contabilização. - ---------------------------------  

Relativamente ao capitulo económico 02. Aquisição de Bens e Serviços os reforços totalizam €60.900,00 e as reduções 
totalizam €286.900,00, sendo que as reduções incidem em Actividades Mais Relevantes do ano de 2010 que já não se irão 
realizar ou que após a efectiva realização ainda existe saldo orçamental. Os reforços correntes destinam-se nomeadamente 
a fazer face despesas com seguros, matérias-primas, material de escritório e serviços especializados. - --------------------------  

Assim, em termos globais quer os reforços quer as reduções importam em €286.900,00, mantendo-se inalterado o principio 
do equilíbrio orçamental corrente. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao orçamento de capital e atendendo a que cada projecto do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) está 
associada uma classificação económica, efectuar um reforço ou uma anulação num dado projecto implica necessariamente 
uma alteração orçamental. Assim, foram reforçados os seguintes projectos: - ---------------------------------------------------------  

2008/6 – Travessa de Stª Catarina – arranjos exteriores, de forma a proceder ao cabimento de um contrato adicional ao nº 
48/2008 referente à empreitada de “Arruamentos de Santa Catarina” no valor de €40.684,80; - ----------------------------------  

2010/57 Ac.1 – Regeneração Urbana de Sines / Avenida Vasco da Gama – Requalificação e 2010/57 Ac.2 – Regeneração 
urbana de Sines / Falésia de Sines – Reabilitação e Consolidação, de forma a proceder ao cabimento de aquisições de 
serviços relativas a trabalhos de arqueologia e limpeza da falésia (cf. Instruções superiores). - ------------------------------------  

As necessárias reduções, de acordo com instruções do Exmº Sr. Chefe de Gabinete, são efectuadas no projecto 2010/54 – 
Loteamento da Ponte Serva, Urbanização. - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quer os reforços quer as reduções importam em €75.700,00, mantendo-se inalterado o principio orçamental do equilíbrio de 
capital. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os reforços e anulações efectuadas no PPI não estão reflectidos no mapa anexo e relativo à Modificação ao orçamento, pois 
quer os esforços quer as reduções incidem sobre a mesma classificação económica, em concreto 07.01.04.01 – Aquisição de 
bens de Capital / Investimentos / Construções diversas / viadutos, arruamentos e obras complementares e portanto anulam-
se. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “ 

Deliberação: Ratificada por maioria a alteração orçamental nº 10, com o voto contra do 
vereador da CDU e duas abstenções dos vereadores do PS, o despacho da Vereadora 
Marisa Santos datado de 17.09.2010 “Aprovada a alteração orçamental. À próxima 
reunião de Câmara para ratificação”. - ---------------------------------------------------------------  
Ponto 5. – Ratificação do Acordo de Parceiros “Politica de Cidades – Redes Urbanas 
para a Competitividade e Inovação: Corredor Azul”. - -------------------------------------------  
Presente o Acordo de Parceiros “Politica de cidades – Redes Urbanas para a competitividade 
e Inovação: corredor Azul”, que tem como objectivo a implementação e co-financiamento dos 
projectos transversais do Programa Estratégico, e que define as modalidades de cooperação 
entre as partes envolvidas e determina as responsabilidades respectivas na execução dos 
projectos transversais, bem como na repartição financeira da contrapartida nacional dos 
mesmos. - -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Programa Estratégico Corredor Azul, prevê a realização de quatro projectos transversais, 
um por cada operação estratégica, num valor global de investimento elegível de 1.329.000 
euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O vereador Francisco Pacheco, vota contra por não ter tido acesso aos documentos 
atempadamente. - --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação: Ratificado por maioria com o voto contra da CDU, a assinatura do Acordo 
de Parceiros. - -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6. – Apreciação e Apreciação da alteração por adaptação ao PDM de Sines. - -------  
Presente informação da Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, 
com o registo de entrada nº 10481, datada de 17/09/2010, enviando a proposta de alteração 
por adaptação do Plano Director Municipal de Sines. - ------------------------------------------------  

Presente na reunião de Câmara o Engº Pedro Martins – Chefe de DPOTA da Câmara 
Municipal de Sines, informando de que a Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2010, de 
2 de Agosto que aprovou o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 
(PROTA), no seu ponto 6, determina que os Planos Directores Municipais que contenham as 
disposições identificadas no seu ponto 5 incompatíveis com o PROTA, devem proceder no 
prazo de 90 dias úteis, a uma alteração por adaptação. Essas incompatibilidades foram 
detectadas para todos os concelhos alentejanos e foram publicadas através do Anexo II da 
referida Resolução do Conselho de Ministros. - --------------------------------------------------------  

Nestes termos, a proposta de alteração por adaptação do Plano Director Municipal de Sines 
ora apresentada, já foi analisada em reunião com a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, em 16 de Setembro de 2010.  -----------------------------   

Deliberação: Aprovada por unanimidade a alteração do Plano Director Municipal de 
Sines para adaptação ao PROTA. - --------------------------------------------------------------------  
 

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, 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, 

_________________________________ 


