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Aos CATORZE 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 EXTRAORDINÁRIA  
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: ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA - --------------------  

Ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – V. Carmem Francisco – Suspensão de mandato para exercício dos direitos de 
maternidade por um período de 150 dias; ------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Fixação do valor do IMI para o exercício 2011; ----------------------------------------  
Ponto 3 – Análise da situação financeira a 30 de Setembro; --------------------------------------  
Ponto 4 – Análise do Relatório da ROC referente ao primeiro semestre; ---------------------  
Ponto 5 – Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo; -  
Ponto 6 – Proposta de resolução relativamente aos apoios ao Associativismo Desportivo 
relativamente a 2009/2010; -------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 7 – Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (não 
desportivo); --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Proposta de resolução relativamente aos apoios às Associações não desportivas 
2009/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 9 – DPOTA – Loteamento Municipal da Rua do Parque II; -----------------------------  
Ponto 10 – Proposta de deliberação relativamente à realização de trabalho 
extraordinário; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Serviço de Empreitadas – Empreitada de Regeneração urbana do Centro 
Histórico – Câmara Velha – Lançamento de novo concurso Público. - ------------------------  
I – Antes da Ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 23/2010 

 
 Reunião (2010-10-14) 
  Pág. 2 de 10 

 

Presente reunião de Câmara extraordinária convocada através do Edital n.º 74/2010, datado de 
12 de Outubro de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Marisa Santos solicitou a inclusão na ordem de trabalhos, do Lançamento de 
novo concurso Público da Empreitada de Regeneração Urbana do Centro Histórico – Câmara 
Velha, em virtude do anterior concurso ter ficado deserto. - ------------------------------------------  

II – Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – V. Carmem Francisco – Suspensão de mandato para exercício dos direitos de 
maternidade por um período de 150 dias; ------------------------------------------------------------  
Presente oficio da Vereadora Carmem Isabel Amador Francisco, com o registo de entrada nº 
19282, datado de 07.10.2010, requerendo, ao abrigo da alínea b) do nº 3 do artigo 77º da Lei 
nº 169/99 de 18 de Setembro, a suspensão do mandato, para exercício dos direitos de 
maternidade, por um período de 150 dias consecutivos, com inicio a 28 de Setembro de 2010. 

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. - ---------------------------   
Ponto 2 – Fixação do valor do IMI para o exercício 2011; ----------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira com o registo de entrada nº 16719, 
datada de 01.09.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: - ----------------------------------  
“A Lei nº 02/2007 de 15 de Janeiro, lei das Finanças Locais, determina no seu artigo 10º que o Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) constitui receita dos municípios e em consonância com o disposto no nº 5 do artigo 112º do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e de acordo com a redacção dada pela Lei nº 64/08 de 05.12, os municípios 
mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam as taxas de IMI a aplicar a cada ano, dentro dos intervalos previstos 
nas alíneas b) e c) do nº 1 do mesmo artigo, respectivamente: entre 0,4% e 0,7% para prédios urbanos e entre 0,2% e 0,4% 
para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI. Aos prédios rústicos, aplica-se a taxa de 0,8%. As taxas a aplicar 
podem ser fixadas por freguesia. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas taxas são elevadas para o dobro nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de uma ano e 
elevadas, anualmente, ao triplo nos casos de prédios em ruínas. A identificação destes prédios compete à Câmara Municipal 
e deve ser comunicada à Direcção-Geral de Impostos (DGI) até 30 de Novembro. - --------------------------------------------------  

Os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem também: - ---------------------------------------------------  

Definir áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou a zonas delimitadas de freguesias que sejam objecto de 
reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que 
respeita o imposto; - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Definir áreas territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da 
taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a 
redução referida anteriormente; - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Majorar até 30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens; - -----------------  

Majorar até ao dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, 
não podendo da aplicação desta majoração resultar uma colecta do imposto inferior a €20 por cada prédio abrangido. Os 
critérios para considerar prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono são os que se encontram definidos 
no nº 10 do artigo 112º do CIMI e constitui competência dos municípios fazer o levantamento dos prédios que se encontrem 
nesta circunstância, devendo faze-lo até 30 de Março de cada ano, para posterior comunicação à DGI; - -----------------------  

Fixar uma redução até 50% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar em prédios classificados como de 
interesse público, de valor municipal ou património cultural; - --------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, deverá o Órgão Executivo pronunciar-se sobre as taxas a aplicar em 2011, para que a Assembleia 
Municipal, ao abrigo do estabelecido pela alínea f) do nº 2, do artº 53º da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibere em 
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tempo útil, pois essa deliberação deve ser comunicada à DGI até 30 de Novembro, sob pena de caso a comunicação não ser 
recebida até essa data, serem aplicadas as taxas mínimas. - ------------------------------------------------------------------------------  

Importa ainda referir que, nos termos do art.º 17º da Lei das Finanças Locais, 50% do produto da receita do IMI sobre os 
prédios rústicos constitui receitas das freguesias”. - ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis 
para o Exercício de 2011 da seguinte forma: - -------------------------------------------------------  
- Manter a Taxa de 0,7% para prédios urbanos; - --------------------------------------------------  
- Manter a Taxa de 0,8% para prédios rústicos; - --------------------------------------------------  
- Manter as minorações e majorações fixadas para o exercício de 2010, designadamente 
nas áreas territoriais da Zil 2 e do Centro Histórico de Sines; - ---------------------------------  
- Fixar a Taxa de IMI para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI em 0,36%.  
Ponto 3 – Análise da situação financeira a 30 de Setembro; --------------------------------------  
Em cumprimento dos princípios do rigor e da transparência e como forma de aperfeiçoar os 
instrumentos de apoio à tomada de decisão, apresenta-se o Relatório de Gestão ao 3º trimestre 
de 2010, o qual é um auxílio à avaliação do cumprimento dos objectivos traçados. - ------------  

Da análise à execução orçamental verificada a 30 de Setembro de 2010, constata-se um nível 
de execução orçamental baixo, quer ao nível da receita (nível de cobrança) quer ao nível da 
despesa. Há a salientar que o orçamento corrente tanto ao nível da receita como da despesa 
apresenta uma execução mais significativa que o orçamento de capital. - --------------------------  

Considerando como referência um nível de execução esperado (75% para o 3º trimestre) 
verifica-se que: - ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Execução Global da Receita – 37,60%. - ----------------------------------------------------------------  

Execução Global da Despesa – 35,95%. - ---------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. - ---------------------------  
Ponto 4 – Análise do Relatório da ROC referente ao primeiro semestre; ---------------------  
Presente Relatório do Revisor Oficial de Contas referente ao 1º Semestre de 2010, 
informando que em conformidade com o previsto na alínea d), do nº 3, do artº 8º, da Lei nº 
2/2007 de 15 de Janeiro, apresenta o Relatório de Fiscalização sobre os registos 
contabilísticos do Município de Sines à data de 30 de Junho de 2010. - ----------------------------  

Em termos globais pode-se dizer que a receita corrente se encontra superior à despesa 
corrente, fazendo-se cumprir o princípio do equilíbrio orçamental, o qual refere que o 
orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes 
devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. - --------------------------------------------------  

Face ao fecho do exercício de 2009, verifica-se uma diminuição da divida, no valor 
de1.105.203,52€, destacando-se a redução do passivo bancário e aumento dos fornecedores de 
imobilizado. - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 23/2010 

 
 Reunião (2010-10-14) 
  Pág. 4 de 10 

 

Ponto 5 – Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo; -  
Presente proposta de Regulamento Municipal de apoio ao associativismo desportivo que visa 
definir e estabelecer os princípios, regras e condições referentes à concessão pelo Município 
de Sines de comparticipações e apoios a pessoas colectivas de direito privado sem fins 
lucrativos, incluindo os Clubes, Associações Desportivas, Federações Desportivas, e outros 
agentes e colectividades de direito privado ou público, sem fins lucrativos, que estejam 
sediadas no Concelho de Sines. ---------------------------------------------------------------------------  

Podem ainda candidatar-se a apoios as entidades desportivas, que não tendo sede no concelho 
de Sines, desenvolvam e promovam actividades físicas e desportivas ou eventos desportivos 
de especial interesse para o Município. ------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a Proposta de Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo Desportivo. - -----------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Proposta de resolução relativamente aos apoios ao Associativismo Desportivo 
relativamente a 2009/2010; -------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de resolução V. Marisa Santos relativamente aos apoios ao Associativismo 
Desportivo relativamente a 2009/2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ---------------  
Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. A realidade associativa do concelho de Sines, no que ao desporto concerne, a qual conta no seu universo com 

diversas associações; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A circunstância de que o universo associativo do concelho depende maioritariamente dos apoios financeiros da 

Câmara Municipal para garantir o seu funcionamento e subsistência, alocando, assim, recursos financeiros 

vultuosos por parte da autarquia; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O contexto de grave crise económica e financeira que tem obstado a que a CMS cumpra pontualmente os 

compromissos protocolados com as associações do concelho, revelando que a assumpção dos montantes 

protocolados exige um esforço financeiro que a autarquia não tem condições de assumir; ------------------------------ 

4. A evidência de que é factor importante para o trabalho e estabilidade das associações do concelho, a garantia de 

que a autarquia tem condições de cumprir pontualmente com os compromissos assumidos em matéria de apoio 

financeiro às mesmas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. A circunstância de que não existem ainda compromissos protocolados relativamente ao ano 2010. -------------------- 

É urgente, neste momento, adoptar medidas que garantam a continuidade dos apoios às associações do concelho, de modo a 

que as mesmas possam prosseguir os seus fins, adequando, no entanto, os montantes de financiamento, às reais 

possibilidades da autarquia como forma de garantir que até final de 2010 a edilidade tenha condições de honrar todos os 

seus compromissos com cada uma das associações, efectuando-se, assim, a transição para o ano de 2011 sem quaisquer 

verbas em atraso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste contexto, há que traçar critérios que tenham em conta a situação financeira de cada associação e a actividade 

expectável até final do ano de 2010 (análise efectuada com base nos documentos entregues pelas associações, a saber, Plano 

de Actividades/Orçamento 2010 e Prestação de Contas referente ao ano 2009), de modo a encontrar para cada uma delas o 

valor de financiamento adequado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nestes termos, propõem-se os seguintes pressupostos para a definição do apoio às associações em 2010: ------------------------ 

1. Considerando a inexistência de contratualização no âmbito do PAAD, referente ao período entre Julho e 

Dezembro de 2009 e, atentos os elevados montantes atribuídos às associações no seu conjunto, sendo que todas 

elas se encontram na mesma circunstância de não lhes terem sido pagos os respectivos valores, devem ser 

anulados os valores referentes ao programa A1 do PAAD (Apoio à Actividade Regular), aprovados em reunião de 

Câmara mas não contratualizados referentes ao período entre Agosto e Dezembro de 2009, na medida em que a 

Câmara Municipal não terá condições de suportar tais valores em acumulação com o valor a protocolar para 

2010; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Considerando a existência de valores em dívida referentes a utilização de transportes municipais no âmbito da 

actividade das associações, devem tais valores ser anulados como contrapartida pela anulação dos montantes 

referidos em 1; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Garantia de pagamento dos apoios decorrentes dos demais programas do PAAD às associações que dos mesmos 

sejam beneficiárias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Fixação do valor do ponto para 2010 em 9€, multiplicado por 3 prestações, como forma de minimização dos 

impactos decorrentes da não contratualização dos valores referidos em 1, garantindo condições para que as 

associações desportivas mantenham a sua actividade; ------------------------------------------------------------------------- 

5. Pagamento dos valores fixados para 2009/2010 nos termos previstos na presente proposta no acto de assinatura 
do respectivo protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por maioria com o voto contra do Vereador da CDU e duas 
Abstenções dos Vereadores do PS, a presente proposta de resolução relativamente aos 
apoios ao Associativismo Desportivo relativamente a 2009/2010; ------------------------------ 

Ponto 7 – Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (não 
Desportivo); -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo não Desportivo, 
que visa disciplinar a concessão, pela Câmara Municipal de Sines, de apoios a entidades e 
organismos, que prossigam no concelho de Sines fins de interesse público, designadamente 
nas áreas da cultura e recreio, da ocupação do tempos livres, da educação, da saúde e da 
solidariedade social. - ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade da Proposta de Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo não Desportivo. - -----------------------------------------------------------  
Ponto 8 – V. Marisa Santos – Proposta de resolução relativamente aos apoios às 
Associações não desportivas 2009/2010; ---------------------------------------------------------------  
Presente proposta de resolução V. Marisa Santos relativamente aos apoios às Associações não 
desportivas para o ano 2009/2010 que se transcreve para os devidos efeitos: ----------------------  

“Considerando: 
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6. A realidade associativa do concelho de Sines, a qual conta no seu universo com diversas associações de carácter 

cultural, recreativo e social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. A circunstância de que o universo associativo do concelho depende maioritariamente dos apoios financeiros da 

Câmara Municipal para garantir o seu funcionamento e subsistência, alocando, assim, recursos financeiros 

vultuosos por parte da autarquia; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. O contexto de grave crise económica e financeira que tem obstado a que a CMS cumpra pontualmente os 

compromissos protocolados com as associações do concelho, revelando que a manutenção dos montantes 

protocolados exige um esforço financeiro que a autarquia não tem, neste momento, condições de assumir; ---------- 

9. A evidência de que é factor importante para o trabalho e estabilidade das associações do concelho, a garantia de 

que a autarquia tem condições de cumprir pontualmente com os compromissos assumidos em matéria de apoio 

financeiro às mesmas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. A circunstância de que não existem ainda compromissos protocolados relativamente ao ano 2010. -------------------- 

É urgente, neste momento, adoptar medidas que garantam a continuidade dos apoios às associações do concelho, de modo a 

que as mesmas possam prosseguir os seus fins, adequando, no entanto, os montantes de financiamento, às reais 

possibilidades da autarquia como forma de garantir que até final de 2010 a edilidade tenha condições de honrar os seus 

compromissos com cada uma das associações, efectuando-se, assim, a transição para o ano de 2011 sem quaisquer verbas 

em atraso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste contexto, há que traçar critérios que tenham em conta a situação financeira de cada associação e a actividade 

expectável até final do ano de 2010 (análise efectuada com base nos documentos entregues pelas associações, a saber, Plano 

de Actividades/Orçamento 2010 e Prestação de Contas referente ao ano 2009), de modo a encontrar para cada uma delas o 

valor de financiamento adequado, tendo em conta a ponderação de interesses efectuada e as reais disponibilidades 

financeiras da autarquia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nestes termos, propõem-se os seguintes pressupostos para a definição do apoio às associações em 2010:------------------------ 

1. A redução em 50% dos montantes em atraso relativamente ao protocolo de 2009, nos casos em que tais montantes 

sejam superiores a 5000€;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A manutenção dos montantes para 2010 no que se refere a Associações com estatuto de IPSS ou que, embora não 

tendo esse estatuto, prossigam fins de carácter social e que tenham obtido em 2009 um valor de financiamento 

igual ou inferior a 3000€ e desde que tal montante se revele indispensável à prossecução da actividade até final do 

ano de 2010 (tendo em conta o Plano de Actividades/Orçamento e o histórico da associação em causa em matéria 

de actividade regular);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Preconização de uma redução de 50% relativamente ao valor protocolado em 2009 para as associações com 

estatuto de IPSS ou equiparado (nos termos do n.º 2), cujo valor de financiamento tenha sido em 2009 superior a 

3000€ e inferior a 50.000€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Redução entre 50% e 80% para as associações com estatuto de IPSS ou equiparado, cujo montante de 

financiamento para 2009 tenha sido superior a 50.000€, tendo em conta a situação financeira da associação, 

conjugada com as necessidades de financiamento para os fins pelas mesmas prosseguidos até final do ano de 

2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Atendendo a que o protocolo para 2010 será celebrado em Outubro, as demais associações que não revistam 

carácter de IPSS ou equiparado, terão como tecto máximo do apoio financeiro a atribuir em 2010 o valor 
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correspondente a três tranches nos termos do protocolo fixado para 2009, podendo não ser atingido o tecto 

máximo quando o valor da tranche mensal nos termos do protocolado em 2009 seja igual ou superior a 1000€; 

6. As associações que prossigam simultaneamente fins de carácter social e cultural ou recreativo, verão aplicados os 

pressupostos anteriores relativamente aos apoios financeiros atribuídos para cada um dos fins, na medida em que 

seja possível efectuar tal afectação, privilegiando-se, sempre, a componente de apoio social e podendo, em função 

dos montantes a atribuir, determinar a supressão do apoio regular às actividades de carácter cultural, sempre que 

estas se revelam acessórias da função principal da associação.--------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, propõe-se concretamente para cada associação:-------------------------------------------------------------------------- 
DESIGNAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO 
PROTOCOLO 2009 VALOR EM ATRASO 

(2009) 
PROTOCOLO 2010 TOTAL 

Associação A 
Gralha 

3000€ 250€ 3000€ 3.250€ 

Associação Sines 
Solidária 

3000€ 1000€ 1.000€ 2.000€ 

Associação 
Moradores da 

Sonega 

5.502,24€ -------------------- 3.700€ (redução de 
50% no apoio à 

actividade regular. 
Manutenção 

integral do valor de 
comparticipação 
para refeitório) 

3.700€ 

Cercisiago 15.000€ 3.750€ 7.500€ 11.250€ 
ABVS 108.000€ 42.916,67€/21.458,33€ 

(*50%) 
21.600€ 
(*80%) 

43.058,33€ 

Associação 
CaboVerdeana 

6.300€ 1.575€ 1.575€ 3.150€ 

CCEN 12.000€ 10.000€/5.000€ 
(*50%) 

2.000€ 7.000€ 

Arte Velha 7.200€ -------------------- 1.800€ 1.800€ 
SMURSS 27.000€ 10.750€/5.375€ 

(*50%) 
 

2.250€ 7.625€ 

Associação dos 
Serviços Sociais 

81.639,68€ ----------------------- 40.819,84€  
(*50%) 

40.819,84€ 

TOTAL 268.641.92€  70.241,67€/38.408,34€ 88.244,84€ 123.653,17€ 
 
 
Deliberação: Aprovada por maioria com o voto contra do Vereador da CDU e duas 
Abstenções dos Vereadores do PS, a presente proposta de resolução relativamente aos 
apoios às Associações não desportivas 2009/2010. - -------------------------------------------------  
Ponto 9 – DPOTA – Loteamento Municipal da Rua do Parque II; -----------------------------  
Presente informação do Chefe de Divisão Planeamento, Ordenamento do Território e 
ambiente, com o registo de entrada nº 11201, datado de 11.10.2010, informando que, na 
sequência da deliberação de Câmara de 7 de Outubro de 2010, informa-se que o alargamento 
e alinhamento do Lote 1 com a Rua do Farol, suprimindo uma parte da zona verde não 
cumpre o disposto no Plano de Urbanização da cidade de Sines. ------------------------------------  

Na prática, o que iria acontecer era a ocupação com uso turístico de uma faixa de terreno que 
se encontra na categoria de Espaço Verde de Recreio e Lazer. Tal ocupação só será possível 
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através de uma alteração ao Plano de Urbanização da cidade de Sines por via do Plano de 
Pormenor da Zona Poente de Sines. - ---------------------------------------------------------------------  

Assim, na presente data, qualquer operação de Loteamento terá de se compatibilizar com o 
Plano de Urbanização da Cidade de Sines, pelo que se solicita orientações relativamente à 
proposta de desenho urbano. - -----------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Nuno Mascarenhas, deve ficar assegurada a venda do lote ao proprietário da 
Albergaria, e que este deve pagar o valor justo referente à área que ocupou indevidamente. - --  

Deliberação: Aprovado por unanimidade avançar-se com o loteamento para o Lote 1, 
com a configuração possível ao abrigo do Plano de Urbanização. O Lote 1 deverá ser 
devidamente avaliado e posteriormente remetido à Reunião de Câmara para aprovação.  
Ponto 10 – Proposta de deliberação relativamente à realização de trabalho 
extraordinário; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta da Vereadora Marisa Santos que, considerando a necessidade de redução do 
trabalho extraordinário, sobretudo realizado ao fim de semana, proponho a aprovação da 
presente minuta de Ordem de Serviço que visa regulamentar a tramitação do processo de 
realização de trabalho extraordinário, de modo a conformar a sua realização com os 
dispositivos legais aplicáveis, garantindo igualmente o cumprimento do objectivo de 
contenção de custos com trabalho extraordinário fixado para o executivo para o corrente ano, 
que se transcreve para os devidos efeitos. - --------------------------------------------------------------  
“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O disposto nos artigos 158º e seguintes da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, nos termos dos quais se determina que o trabalho extraordinário não pode exceder as duas 
horas por dia, nem ultrapassar as 100 horas por ano; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que em exercícios anteriores, a Câmara Municipal de Sines recorreu ao uso de trabalho extraordinário para além dos 
limites legalmente fixados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- As actuais restrições orçamentais decorrentes da actual situação interna e da conjuntura nacional e internacional, bem 
como as metas estabelecidas para o presente exercício económico no que se refere à contenção do trabalho extraordinário; 

- A necessidade de estabelecer regras procedimentais relativamente à autorização do trabalho extraordinário, em 
conformidade com as disposições legais aplicáveis; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

É fundamental definir os princípios reguladores relativos à prestação de trabalho extraordinário, pelo que determino: --------- 

1. Somente será admissível a prestação de trabalho extraordinário quando as necessidades do serviço 
imperiosamente o exijam, em virtude de urgência na realização de tarefas especiais ou que resultem de 
acumulação normal ou imprevista de trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. A prestação referida no número anterior apenas poderá ocorrer em dias úteis. Em situações pontuais, decorrentes 
de solicitações internas ou externas, em que haja necessidade de prestação de trabalho extraordinário ao fim-de-
semana ou em dia feriado, será necessária uma autorização específica para o efeito por parte do Presidente ou 
Vereador com competências delegadas para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------- 

3. O pedido de autorização para a realização de trabalho extraordinário deverá ser feito com uma antecedência 
mínima de cinco dias úteis. O pedido, dirigido ao Presidente ou ao Vereador com competências delegadas para o 
efeito, deverá ser remetido à Divisão de Recursos Humanos para validação prévia, em função dos limites legais e 
das dotações orçamentais previstas, para posterior autorização pelo elemento do executivo com competência 
para o efeito. O processo poderá ocorrer em suporte papel, com recurso a modelo próprio do SGD, ou via e-mail 
para recursoshumanos@cm-sines.pt. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:recursoshumanos@cm-sines.pt�
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4. Apenas o Presidente ou o (a) Vereador (a) com competência delegada para o efeito, têm legitimidade para proferir 
despacho de autorização de prestação de trabalho extraordinário. --------------------------------------------------------------- 

5. O pedido de autorização deverá ser acompanhado de fundamentação exaustiva, que justifique a pertinência do 
pedido e evidencie a total impossibilidade do trabalho ser realizado no horário normal. ------------------------------------ 

6. Nos casos imprevisíveis, em que exista uma total impossibilidade de efectuar pedido de autorização prévia, este 
deverá ser feito nas 24 horas posteriores à realização do mesmo, devidamente acompanhado da justificação da 
necessidade de realização de trabalho extraordinário, bem como da impossibilidade de realização de pedido 
prévio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Os serviços terão que preencher diariamente, sempre que ocorra realização de trabalho extraordinário, a folha de 
registo prevista na Portaria n.º609/2009, de 5 de Junho, disponível no SGD, enviando-a mensalmente, até ao 7º 
dia útil do mês seguinte, para a Divisão de Recursos Humanos. ---------------------------------------------------------------- 

8. O trabalho extraordinário, que ocorra em incumprimento das determinações constantes na presente ordem de 
serviço, será liminarmente indeferido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. A presente Ordem de Serviço produz efeitos a partir da data de publicação do competente edital.”---------------------- 

O Vereador Francisco Pacheco, não concorda com o teor do ponto 6, porque não deveria ser 
autorizada a realização de horas há posteriori. --------------------------------------------------------- 

A Vereadora Marisa Santos, diz que isso não é possível, porque pode haver a necessidade de 
realização de trabalho extraordinário ao fim-de-semana sem estar programado, 
nomeadamente, se houver uma rotura, daí estar contemplado no ponto 6 que o pedido deverá 
ser feito nas 24 horas posteriores à realização do trabalho extraordinário. -------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de deliberação referente à 
realização de trabalho extraordinário. ---------------------------------------------------------
Ponto 11 – Serviço de Empreitadas – Empreitada de Regeneração urbana do Centro 
Histórico – Câmara Velha – Lançamento de novo concurso Público. -------------------
Presente informação do Serviço de Empreitadas, com o registo de entrada nº 11277, datado de 
12.10.2010, informando que a empreitada mencionada foi lançada por Concurso Público 
urgente em 29.09.2010, com o prazo de resposta até dia 08.10.2010, tendo o mesmo ficado 
deserto. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugere novo Concurso Público urgente, com alteração do preço base. -----------------------
Após análise das peças da empreitada, o preço base deverá ser de 600.000,00€ + (seiscentos 
mil euros) + I.V.A., com um prazo de 10 dias para apresentação de propostas. --------------
O Vereador Francisco Pacheco vota contra e os Vereadores Nuno Mascarenhas e Idalino José, 
abstêm-se pelas razões invocadas nas reuniões anteriores. - --------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por maioria com o Voto contra do Vereador da CDU e duas 
abstenções dos Vereadores do PS, o lançamento de novo concurso público urgente, com 
alteração do valor base para 600.000,00€ + I.V.A.. - -----------------------------------------------  

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

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

 Eram 16:28 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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E eu,_____________________________________________________________________, 
Maria Laura de Almeida Silvestre Catarino Lázaro, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


