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Aos QUATRO de NOVEMBRO  de  DOIS MIL E DEZ, nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO ORDINÁRIA  da 
Câmara Municipal de Sines, estando presentes. --------------------------------------------------------  

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

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

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- TIAGO JORGE GUERREIRO DOS SANTOS 

Ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – Proposta de protocolo de 
colaboração entre a CMS e o Grupo Desportivo da Baixa de S. Pedro; -----------------------  
Ponto 2 – Serviço de Empreitadas – Rectificação da deliberação de 21.10.2010; ------------  
Ponto 3 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – Despacho de retirada de 
confiança ao Director Executivo do Sines Tecnopólo – Dr. Roberto de Souza; --------------   
Ponto 4 – Vereadora Marisa Rodrigues – Despacho referente aos apoios 2009/2010 à 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines; ---------------------------------------------------  
Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 12/2010 e alteração 
às GOP n.º 12/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Património – Proposta de abate de bens n.º 2/2010; ---------------------  
Ponto 7 – Divisão de Serviços Urbanos – Tarifário a praticar pela AMBILITAL para 
2011; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Gabinete Jurídico – Parecer referente à proposta de venda da fracção r/c Dtº 
do n.º 3 da Rua da Reforma Agrária em Sines;------------------------------------------------------  
Ponto 9 – DPOTA – Loteamento Municipal da Rua do Parque II; -----------------------------  
Ponto 10 – Serviço de Turismo – Proposta de Regulamento do Concurso “Montras de 
Natal 2010”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Transmissão das benfeitorias do lote 19 
da ZIL II em Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 12 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Transmissão do direito de superfície do 
Lote 94 – Z da ZIL- II em Sines; ------------------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Lino da Silva – Processo de licenciamento n.º 76/07 – Recurso Hierárquico 
impróprio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Reflexus Bar – Acção inspectiva ao estabelecimento de bebidas sito na Rua 
marquês de Pombal n.ºs 18/20; --------------------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de alvarás de obras de 
edificação e comunicações prévias e aceites no mês de Outubro de 2010; ---------------------  
Ponto 16 – Serviço de Planeamento e Ordenamento do  Território – Loteamento 
Conjunto – Loteamento Martins Pedro; --------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Intec – Instituto de Tecnologia Comportamental – Menção honrosa ao 
município de Sines – um dos melhores municípios para viver; ----------------------------------  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:32 horas: --------------------------  

I – Período antes da Ordem do Dia. - ------------------------------------------------------------------  
Antes da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo da 
inauguração do Skate Parque, no próximo dia 06 de Novembro e da inauguração das novas 
instalações do Centro de Dia de Porto Covo, que terá lugar no dia 11 de Novembro, 
convidando os Srs. Vereadores a estarem presentes. ---------------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas solicitou informação relativa à finalização dos trabalhos de pintura 
das passadeiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A qual o Vereador António Nogueira, respondeu que é para continuar com os trabalhos que 
estão parados neste momento devido à falta de tinta, que se aguarda a qualquer momento. -----  

Para o Presidente da Câmara este trabalho já devia ter sido feito antes do Verão, mas que não 
foi possível devido ao processo de insolvência da empresa que ganhou o concurso, a empresa 
Teodoro Gomes Alho, referindo ainda que se está numa situação de algum impasse, mas que 
o Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Sines, está a tratar de resolver esta situação, para 
que seja feito contrato com a 2ª empresa classificada para este concurso. --------------------------  

A Vereadora Marisa sublinhou ainda que a Câmara Municipal de Sines tem fundamentos para 
o fazer, que é rescindir o contrato e que está a ser analisado pela Dra. Francisca Ferreira, se 
pode ser utilizado o mesmo procedimento concursal. --------------------------------------------------  

O Vereador Idalino José, perguntou se a adjudicação não estará ferida de nulidade, porque 
esta só será feita, com apresentação dos documentos. -------------------------------------------------  

A qual a Vereadora Marisa respondeu que a documentação foi toda entregue, a Câmara 
Municipal de Sines é que desconhecia esta situação. --------------------------------------------------  

O Vereador Idalino refere que é necessário saber se a declaração de insolvência da empresa 
pode ou não, dar continuidade a essa adjudicação. -----------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara, deu ainda conhecimento aos Srs. Vereadores que o empreiteiro a 
quem foi adjudicado a empreitada das obras da Estrada de Porto Covo informou o Presidente 
de prever iniciar as obras na 2ª Quinzena de Novembro. ----------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco solicitou que fica-se, registado em acta que até hoje dia 04 de 
Novembro de 2010, uma semana depois da reunião realizada com o Partido Comunista 
Português (28 de Outubro), sobre a relocalização das novas instalações para o Partido, o 
mesmo não recebeu qualquer proposta concreta por parte da Câmara Municipal de Sines. ------  

O Presidente da Câmara, informou que foram efectuadas reuniões formais com os 
representantes do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, e que neste momento 
os serviços estão a tratar do assunto, nomeadamente, de encontrar locais com as áreas 
adequadas para as novas localizações, e que é importante ter uma solução antes de se 
apresentar qualquer proposta concreta. -------------------------------------------------------------------  

II – Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – Proposta de protocolo de 
colaboração entre a CMS e o Grupo Desportivo da Baixa de S. Pedro; -----------------------  
Presente proposta de protocolo entre a Câmara Municipal de Sines e o Grupo Desportivo da 
Baixa de S. Pedro, cujo principal objectivo é a gestão, utilização e manutenção do 
Polidesportivo, sito na Baixa de São Pedro, em Sines, propriedade da Câmara Municipal de 
Sines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Marisa, propõe ainda que sejam aprovados os valores máximos das tarifas a 
cobrar pela utilização do equipamento ou seja, 12,00 €/diurno e 15,00 € nocturno. --------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta de protocolo bem como o 
valor máximo das tarifas a cobrar. ---------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Serviço de Empreitadas – Rectificação da deliberação de 21.10.2010; ------------  
Presente e-mail do Arqt.º Miguel Falcão, solicitando a rectificação da deliberação tomada na 
reunião de Câmara do dia 21 de Outubro de 2010, referente aos processos de empreitada nºs 
306 – Regeneração Urbana – Arruamentos, 308 – Academia das Energias, 311 – Regeneração 
Urbana – Espaços Pedonais, 313 Regeneração Urbana – Pátio das Artes, considerando o 
disposto no nº 2, do artigo 156, do DL 18/2008, o qual dispensa a fase de audiência prévia, 
artigo 147º, sugerindo-se a adjudicação nos termos do n.º 1, do artigo 77º, DL 18/2008, com 
conhecimento aos restantes correntes. --------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Marisa referiu que face ao exposto, efectuou a respectiva rectificação, dando 
conhecimento em reunião de Câmara da mesma. -------------------------------------------------------  

Deliberação: Tomado conhecimento e dado concordância à rectificação. ---------------------  
Ponto 3 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – Despacho de retirada de 
confiança ao Director Executivo do Sines Tecnopólo – Dr. Roberto de Souza; --------------   
Presente despacho de retirada de confiança ao Director Executivo do Sines Tecnopólo, Dr. 
Roberto de Souza que se transcreve para os devidos efeitos: -----------------------------------------  
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“DESPACHO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Coelho Carvalho, na qualidade do Presidente da Câmara e ao abrigo do disposto no nº 3 do art. 68º da lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, determina o seguinte:------------------ 
Como segundo representante do Município de Sines, junto da Direcção da Associação “Centro de Incubação de Empresas 
de Base Tecnológica Casco da Gama”, foi nomeado o Dr. Roberto de Souza, sob proposta do Presidente da Câmara 
Municipal de Sines.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aquela nomeação encontrou fundamento no reconhecimento das qualidades pessoais e técnicas até então reveladas pelo 
nomeado, designadamente durante a fase de desenvolvimento do projecto. ------------------------------------------------------------ 
Na sequência daquela nomeação foi, o Dr. Roberto, designado, de entre os seus pares, Director Executivo da Associação 
para, desta forma, e ao abrigo dos Estatutos da Associação, dotar a gestão corrente de maior eficácia e eficiência, Cargo 
que desempenhou desde aquela data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sequência do Parecer elaborado pelo Conselho Fiscal da referida Associação, cujos termos se dão, aqui, por 
reproduzidos, podemos verificar que a Associação se encontra numa situação económica e financeira bastante difícil, 
motivada por uma gestão desadequada e pouco rigorosa, cujos pormenores se encontram, ainda, por esclarecer. -------------- 
Perante o teor daquele parecer, bem como dos elementos que o acompanham, surgem sérias dúvidas acerca da gestão 
daquele equipamento, situação que levou à quebra de confiança, no actual Director Executivo, Dr. Roberto de Souza, que, 
por sua vez, impede a manutenção do mandato para representação do Município junto do órgão executivo daquela 
Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo exposto, atenta a gravidade das questões abordadas, bem como a urgência na resolução deste problema, determino a 
imediata retirada de confiança ao Dr. Roberto de Souza e, consequentemente o mandato de representação do Município de 
Sines na Direcção daquela Associação, sem prejuízo de apuramento de outras responsabilidades que ao caso couber. -------- 
Do teor deste despacho será dado conhecimento formal a todos os interessados. ----------------------------------------------------- 
(…)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do art. 103 do Código do Procedimento Administrativo, não há lugar a 
audiência prévia do interessado, quer pela urgência da decisão quer pelo facto de tal diligência poder comprometer a 
utilidade da decisão, ao permitir o acesso a documentação e informação na posse da Associação”.------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, começou por referir que estava em divergência com a 
prestação do Dr. Roberto que teve um tipo de gestão que deixa muitas dúvidas. ------------------  

Informou que após a elaboração do despacho, o Dr. Roberto foi notificado através de ofício e 
que o mesmo foi comunicado aos restantes Associados e que em reunião de Direcção da 
Associação foi deliberado por unanimidade retirar a confiança ao Dr. Roberto de Souza e 
afasta-lo da Direcção. Esta decisão será discutida e votada em próxima reunião da Assembleia 
Geral -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referindo que perante o Relatório e parecer do Conselho Fiscal, esta foi a decisão acertada, 
aguardando-se ainda o relatório da auditoria que deverá esclarecer melhor esta situação. -------  

Mais informou o Presidente da Câmara que durante a reunião de Direcção foi nomeado o Dr. 
Tiago Santos para o cargo de Director Executivo interino do Sines Tecnopólo. -------------------  

O Vereador Mascarenhas perguntou se não existe incompatibilidade entre os dois cargos, o de 
Vereador e o de Director Executivo do Sines Tecnopólo? --------------------------------------------  

A Vereadora Marisa informou que essa questão foi acompanhada pelo Gabinete Jurídico e 
que não existe qualquer incompatibilidade.--------------------------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas referiu ainda que esta questão é muito grave pelo que a Câmara 
deverá ter uma posição firme e levar o caso até às últimas consequências. -------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal, após os esclarecimentos propôs à Câmara Municipal a 
nomeação do Vereador Tiago Santos como representante da Câmara Municipal na Direcção 
do Sines Tecnopólo. -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 25/2010 

 
 Reunião (2010-11-04) 
  Pág. 5 de 13 

 

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento do despacho do 
Presidente e aprova por unanimidade a nomeação do Vereador Tiago Santos, (ausente 
da reunião por ser parte interessada) como representante da Câmara Municipal de 
Sines na Direcção do Sines Tecnopólo. ----------------------------------------------------------------   
O Vereador Tiago dos Santos retomou à reunião de Câmara, para apreciação da restante 
ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4 – Vereadora Marisa Rodrigues – Despacho referente aos apoios 2009/2010 à 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines; ---------------------------------------------------  
Presente despacho da Vereadora Marisa Rodrigues que se transcreve para os devidos efeitos: -  

“No âmbito da deliberação de Câmara de 14.10.2010 referente à regularização dos apoios às associações de carácter não 
desportivo, foi calculado um valor de apoio à ABVS para 2010 de 21.600,00 €. -------------------------------------------------------  

Foi ainda definido o valor de 21.458,33 € como valor a assumir pela Câmara relativamente aos montantes de financiamento 
em atraso e correspondentes a 50 % desse valor total. ----------------------------------------------------------------  
Todavia, em nenhum dos casos foi considerando autonomamente o valor atribuído para comparticipação em aquisição de 
viaturas, sendo que, por uma questão de equidade entre as várias associações tal comparticipação deve ser considerada e 
assumido pela Câmara, à semelhança do que foi deliberado relativamente às associações desportivas, beneficiárias do 
mesmo tipo de apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, e no que se refere ao apoio para 2010 há que somar aos 21.600,00 € já definidos para o apoio à actividade regular, 
21.000,00 € referentes à comparticipação das ambulâncias. ------------------------------------------------------------------------------  

Já no que se refere aos valores de 2009, deverá ser acrescido o montante total do apoio destinado às ambulâncias no ano 
2009 ainda não liquidado e que se cifre em 8.750,00 €, pelo que o montante total referente aos valores em atraso é de 
25.833,00€ e não de 21.458,33 € conforme deliberado em 14.10.10. --------------------------------------------------------------------  

Ao SGF – Sector de contabilidade, para processar pagamento, nos termos do ora definido, na medida em que se pretende 
que o pagamento integral dos valores atribuídos a cada associação se realize na data da assinatura do protocolo. ------------  

À próxima reunião de Câmara para conhecimento e ratificação. ------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho da Vereadora Marisa datado de 
22.10.2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
No seguimento da deliberação dos Bombeiros Voluntários de Sines, a Vereadora Marisa 
solicitou que também fosse analisado a atribuição de um apoio financeiro aos Independentes 
Futsal Associação no valor de 2 500,00 € para apoio à Organização do Torneio de Futsal 
realizado no mês de Junho e Julho de 2010. -------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsídio no valor de 
2.500,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – Alteração Orçamental n.º 12/2010 e alteração 
às GOP n.º 12/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, que se transcreve para os devidos 
efeitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em conformidade com o previsto no ponto 8.3.1.2 do Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro - POCAL, sem prejuízo 

dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para ocorrer a despesas não previstas ou rubricas insuficientemente 

dotadas, o orçamento pode ser objecto de alterações e revisões e no que respeita às alterações estas podem incluir reforços 
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de dotações de despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações. Assim, para fazer face às necessidades de 

cabimentação de despesa e em cumprimentos dos preceitos legais, junto se anexa proposta para alteração orçamental n.º 

12/2010 e alteração n.º 12/2010 às Grandes Opções do Plano 2010-2013 (GOP). ---------------------------------------------------- 

Relativamente à alteração orçamental uma das excepções previstas para o recurso à revisão orçamental aquando de um 

aumento da despesa global é quando tal resulta da aplicação de receitas legalmente consignadas, pelo que, na sequência de 

comunicação da Direcção Geral de Administração Interna relativa ao recenseamento eleitoral 2010 e à respectiva 

transferência de verbas para as autarquias locais, que se anexa, é necessário proceder à introdução da classificação 

económica 06.03.01.99.06 - Transferências Correntes/ Administração Central/Estado/Outras/ Direcção Geral da 

Administração Interna, dotada com € 460,29 valor referente à transferência a receber. Considerando que este receita deve 

ser transferida para as Juntas de Freguesia é reforçada a classificação 04/05/01/02 – Transferências correntes/ 

Administração local/ Continente / Freguesias com igual valor, como contrapartida da receita introduzida e mantendo assim 

inalterado o equilíbrio orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No que respeita à despesa corrente afiguram-se necessário efectuar reforços de dotações orçamentais que importam em € 

168.250,00, como abaixo descrito e conforme mapas em anexo:-------------------------------------------------------------------------- 

No capítulo económico 01. Despesas com o pessoal são reforçadas as classificações económicas 01.01.09 – Despesas com o 

pessoal/ remunerações certas e permanentes/ Pessoal em qualquer outra situação e 01.02.02 – Despesas com o pessoal/ 

Abonos variáveis ou eventuais/ horas extraordinárias; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao capítulo económico 02. Aquisição de bens e serviços o reforço incide na classificação económica 02.02.24 

– Aquisição de bens e serviços/ aquisição de serviços/ encargos de cobrança de receitas, pois a dotação actualmente 

disponível não permite efectuar o registo dos encargos de cobrança da receita arrecadada em Outubro.  ------------------------ 

No capítulo económico 04. Transferências correntes é reforçada a classificação 04.07.01 – transferências correntes/ 

instituições sem fins lucrativos/ instituições sem fins lucrativos para que a dotação disponível permita efectuar o cabimento 

da despesa relativa ao reequilíbrio financeiro da Municípia S.A., em cumprimento do que vem disposto no n.º2 do art.º 31.º 

da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As reduções são efectuadas na classificação económica 01.01.06.01 – despesas com o pessoal/ remunerações certas e 

permanentes/ pessoal contratado a termo/ pessoal em funções, bem como na classificação 03.05.02 – Juros e outros 

encargos/ Outros Juros/ Outros, pois as dotações disponíveis afiguram-se excessivas relativamente aos encargos previstos a 

suportar até final do ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por contrapartida dos reforços mencionados é efectuada uma redução na classificação económica 03.05.02 – Juros e outros 

encargos/ Outros juros/ Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne às despesas de capital, considerando que a cada projecto de investimento está associada uma classificação 

económica, proceder a uma alteração ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) significa proceder a uma alteração 

orçamental, assim é reforçada a classificação económica 07.01.15 – Aquisição de bens de capital/ investimentos/ outros 

investimentos por contrapartida da redução da dotação afecta à classificação 07.01.04.01 – Aquisição de bens de capital/ 

Investimentos/ Construções diversas/ viadutos, arruamentos e obras complementares. ----------------------------------------------- 



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 25/2010 

 
 Reunião (2010-11-04) 
  Pág. 7 de 13 

 

Quanto à alteração às Grandes Opções do Plano 2010/2013, esta incide quer nas Actividades Mais Relevantes (AMR) quer 

no PPI.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente às AMR é reforçada a AMR 2008/2 – Estudos e consultadoria, de forma a ser possível proceder ao registo da 

factura da empresa Augusto Mateus Associados Lda. (no valor de € 26.317,50 relativa aos serviços prestados no âmbito da 

“elaboração da visão estratégica para o Município de Sines” e assistência técnica) a necessidade de reforço decorre da 

alteração da taxa de IVA posteriormente à celebração do contrato.---------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao PPI o reforço incide nos projectos n.º 2008/112 – Regeneração Urbana, estudos e projectos (para efeitos 

de registo de factura à semelhança do que se passa com a já referida AMR, mais concretamente para registo da factura n.º 

222 da empresa Espaço e Desenvolvimento – Estudos e Projectos, Lda. no valor de € 11.495,00). A redução é no mesmo 

montante e é efectuada no projecto 2010/88 – Loteamento do Alcarial – arranjos exteriores. --------------------------------------- 

Face ao exposto e para concluir, temos a inscrição de uma receita corrente no montante de € 460,29. Quanto à despesa em 

termos de orçamento corrente os reforços e as anulações totalizam € 168.710,29 e quanto ao orçamento de capital os 

reforços importam em € 1.000,00 e anulações são exactamente no mesmo valor. ----------------------------------------------------- 

O valor global da alteração orçamental totaliza € 169.710,29,00. Após esta alteração orçamental mantêm-se inalterados os 

princípios orçamentais do equilíbrio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Francisco Pacheco irá votar contra porque considera que a despesa corrente não 
está controlada e o exemplo é esta alteração de quase 170 mil euros. ------------------------
 
Deliberação: Ratificado por maioria, com o voto contra do V. Francisco Pacheco e 
Abstenção dos Vereadores Idalino José e Nuno Mascarenhas o despacho da Vereadora 
Marisa Rodrigues dos Santos datado de 22.10.2010 “ Aprovada a alteração orçamental – 
à próxima reunião de Câmara para ratificação”. ---------------------------------------------------  
Ponto 6 – Serviço de Património – Proposta de abate de bens n.º 2/2010; ---------------------  
Presente informação do Serviço de Património com o registo de entrada n.º 11612, datada de 
20.10.2010, propondo autorização para proceder ao bate dos bens mencionados na proposta 
em anexo à presente informação. --------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta de abate. ----------------------  
Ponto 7 – Divisão de Serviços Urbanos – Tarifário a praticar pela AMBILITAL para 
2011; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Serviços Urbanos com o registo de entrada n.º 11847, 
datada de 26.10.2010, informando que de acordo com o solicitado pelo Vereador António 
Nogueira, o que a AMBILITAL propõe para 2011 é que deixe de existir a tarifa fixa mensal, 
relativa à Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Recicláveis e passa a existir uma 
única tarifa, sendo que nesta nova tarifa, o valor anteriormente cobrado mensalmente seja 
“diluído” pelo valor total da entrega dos RSU´S, tal como o nome da tarifa em 2011 passa a 
indicar “Tratamento e Deposição em aterro de RSU e Recolha, Transporte e Tratamento de 
Resíduos Recicláveis”. --------------------------------------------------------------------------------------   
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De acordo ainda com o ofício enviado pela AMBILITAL com o registo de entrada n.º 20077, 
datado de 20.07.2010, o tarifário para o exercício económico de 2011 será o seguinte: ----------  

 - A tarifa por tonelada de RSU a processar em 2011, referente às prestações de serviços de 
tratamento e deposição em Aterro de RSU e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis 
– 39,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Preço anual pelo serviço de monitorização das lixeiras encerradas – 1.800,00 €, a qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------------  

- Preço por hora pelo prolongamento de actividade no aterro e estações – 15,50 €/hora; --------  

- Preços pelo serviço de recepção de resíduos de construção e demolição: 7,00 € para resíduos 
limpos e 15,00 € para mistura de resíduos. A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.-  

O Vereador Francisco Pacheco mencionou que o tarifário deverá ser presente à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o tarifário a praticar pela AMBILITAL para 
o ano 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Gabinete Jurídico – Parecer referente à proposta de venda da fracção r/c Dtº 
do n.º 3 da Rua da Reforma Agrária em Sines;------------------------------------------------------  
Presente parecer jurídico no seguimento do requerimento do Sr. Brissos Lima da Silva, que 
propõe à Câmara Municipal de Sines que a habitação mencionada em epígrafe seja adquirida 
pela filha Paula Alexandra de Jesus Campos face à idade do mesmo e aos fracos rendimentos 
não tendo possibilidade de contrair empréstimo bancário, informando que não existe qualquer 
impedimento a que se concretize nas condições propostas, porquanto se encontram 
justificados os motivos apresentados. --------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a venda nos termos propostos. ---------------------  
Ponto 9 – DPOTA – Loteamento Municipal da Rua do Parque II; -----------------------------  
Presente proposta da Divisão de Planeamento, Ordenamento Território e Ambiente com o 
registo de entrada n.º 11481, datada de 18.10.2010, remetendo nova proposta de Loteamento 
Municipal da Rua do Parque II contemplando apenas um só lote que a seguir se descrimina. --  

N.º 
Lote 

Área 
do Lote 

Área de 
Implantação 

Área Total 
de 

Construção 

Área de 
construção 
acima da 
cota de 
soleira 

Área de 
construção 
abaixo da 

cota de 
soleira 

N.º de 
pisos 
acima 

da 
cota 
de 

soleira 

N.º de 
pisos 

abaixo 
da 

cota 
soleira 

Altura 
da 

fachada 
(m) 

1 2796,61 900 1900 1600 300 2 1 12 

 

Informa ainda para a necessidade de desafectação de 323,70 m2 do domínio público 
municipal para afectar ao domínio privado municipal. ------------------------------------------------  
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O Vereador Francisco Pacheco, referiu que este processo deverá ser presente à Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de Loteamento. -------------------------  
Ponto 10 – Serviço de Turismo – Proposta de Regulamento do Concurso “Montras de 
Natal 2010”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Turismo com o registo de entrada n.º 11840, datada de 
25.10.2010, remetendo para aprovação proposta de Regulamento do Concurso Montras de 
Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Transmissão das benfeitorias do lote 19 
da ZIL II em Sines; ----------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada n.º 
11875, datada de 26.10.2010, solicitando autorização para a transmissão do direito de 
superfície do lote 19 da ZIL II de Sines, atribuído actualmente ao Sr. Leocádio José Pereira 
para a empresa “Frutas Elvino Unipessoal, Lda”, pelo valor de 165.000,00 €. --------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 02.11.2010 “Concordo – À próxima reunião de Câmara para apreciação e 
deliberação”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 12 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Transmissão do direito de superfície do 
Lote 94 – Z da ZIL- II em Sines; ------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada n.º 
11694, datada de 21.10.2010, solicitando autorização para a transmissão do direito de 
superfície do lote 94-Z da ZIL – II de Sines atribuído actualmente à Sra. Maria Esperança da 
Silva Prendas Carapinha para a empresa “LCSE – Exportação e Importações de Ferros e 
Metais, Unipessoal, Lda, pelo valor de 17.500,00 €. ---------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 22.10.2010 “Concordo – À próxima reunião de Câmara para ratificação”. ---------------  
Ponto 13 – Lino da Silva – Processo de licenciamento n.º 76/07 – Recurso Hierárquico 
impróprio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística,  na sequência do referente ao processo 
de licenciamento n.º 76/07 em que o requerente é o Sr. Lino da Silva que aqui se transcreve 
para os devidos efeitos: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Uma vez recebido o recurso melhor identificado em assunto, nos termos do qual se requer à Câmara Municipal a 
revogação do acto administrativo de indeferimento liminar, datado de 2 de Setembro de 2010, cumpre informar e expor, a V. 
Exa., o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O parecer jurídico emitido em 2 de Setembro de 20 IO, não se traduz, à semelhança de todos os restantes pareceres, 
obviamente, numa manifestação de má vontade relativamente ao procedimento em causa, ou aos seus promotores, na 
medida em que, do historial do procedimento, que se junta em anexo, resulta uma clara e efectiva emissão de pareceres 
decorridos poucos dias da entrada do pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sublinha-se o facto de, da resenha apresentada pelo requerente, não resultarem as inúmeras reuniões que teve nos serviços, 
quer comigo, quer com os técnicos que, ao longo do processo, foram chamados a emitir pareceres, nem tampouco as 
transmissões via fax ou a recepção, em mão, de pareceres mesmo antes de serem objecto de despacho. -------------------------- 
Conforme resulta de outras informações, o pedido de licenciamento que correu termos sob o processo n° 76/07, deu entrada 
nos nossos serviços em momento anterior ao da entrada em vigor do Plano de Urbanização de Sines (PU), tendo sido 
analisado à luz de regras distintas das previstas naquele instrumento de ordenamento do território. ------------------------------ 
Apesar de nunca ter reunido as condições necessárias à sua aprovação (ver doe. em anexo), a Câmara Municipal sempre 
deu, ao requerente, a possibilidade de, mediante a introdução de alterações ao projecto de arquitectura, corrigir as questões 
apontadas pelos serviços técnicos, como impeditivas da aprovação do pedido, solução com a qual o promotor nunca se 
conformou, contra-argumentando, e mantendo as incorrecções. ------------------------------------------------------------------------- 
(Sem prejuízo do exposto, foi apresentado, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, pedido de intimação judicial 
para a prática de acto legalmente devido, que correu termos sob o n° 426/09.4BEBJA, tendo sido, na sequência do mesmo, 
proferido, pela Sra. Vereadora Carmem Francisco, despacho datado de 05/01/2010, na sequência do qual foi, o requerente, 
notificado do projecto de decisão de indeferimento do pedido de licenciamento e da concessão do prazo de 10 dias úteis para 
audiência prévia. Direito, oportunamente, exercido pelo requerente mas que, ainda assim, culminou com o despacho de 
indeferimento do pedido em 16 de Junho de 2010, notificado ao interessado mediante o ofício n? 4200, de 16 de Junho, 
considerando que não tinham sido sanadas as questões que motivaram a proposta de indeferimento). ---------------------------- 
Importa esclarecer que, em cumprimento do disposto no art 107° do Código do Procedimento Administrativo a decisão final, 
deve resolver todas as questões suscitadas durante o procedimento e que não hajam sido decididas em momento anterior, 
esta norma consagra o princípio da globalidade da decisão, razão pela qual, até àquele momento poderão ser aduzidos 
outros argumentos e fundamentos, que poderão, não obstante, ser resolvidos em sede de audiência prévia, o que, conforme 
se verificou, não foi feito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Em 9 de Agosto, veio o requerente apresentar pedido de junção de elementos que se traduziram, conforme oportunamente 
referido, numa alteração ao projecto de arquitectura (que integrou o pedido de licenciamento indeferido pela Câmara 
Municipal de Sines), que viria a ser, também, objecto de indeferimento. ---------------------------------------------------------------- 
O indeferimento liminar da pretensão teve subjacente o parecer jurídico invocado pelo interessado, por, de facto, se tratar 
de matéria eminentemente jurídica, como se verá: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nos termos do artigo 106° do Código do Procedimento Administrativo, o procedimento extingue-se, de entre outros factos, 
pela tomada de decisão final, facto que ocorreu mediante o despacho de indeferimento datado de 16 de Junho de 2010. A 
partir deste momento o interessado dispõe de outros mecanismos legais para fazer valer eventuais direitos, designadamente 
a reclamação, o recurso hierárquico e o recurso contencioso.---------------------------------------------------------------------------- 
A questão revela maior interesse se atendermos ao facto de, pela manutenção do procedimento, o interessado, poder vir a 
invocar eventuais expectativas, dignas de protecção jurídica, como, aliás, aconteceu em alguns momentos do procedimento 
administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No caso em apreço, não parece despiciendo lembrar que o Plano de Urbanização de Sines, entrou em vigor na pendência do 
pedido, sendo certo que a decisão final deveria, desde logo, ter aplicado o referido plano, em cumprimento do princípio 
"tempus regit actum", princípio que rege os actos praticados pela administração e nos termos do qual, a validade dos actos 
administrativos se afere pelas normas em vigor à data da sua prática - no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), este princípio vem consagrado no art 67°. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Nestes termos, conforme referido anteriormente, quaisquer alterações ao pedido indeferido deverão ser objecto de novo 
procedimento que será, por sua vez, analisado à luz das normas resultantes do Plano de Urbanização da Cidade de Sines, 
com o qual o pedido, formulado em 9 de Agosto, não se conforma, na medida em que apresenta uma solução arquitectónica 
com cinco pisos e 15,90 metros de altura de fachada para uma zona que, nos termos do anexo II do regulamento do Plano, 
admite apenas a edificação de 4 pisos e uma altura de fachada até ao limite de 12 metros, razão pela qual, ao abrigo do 
disposto no número 4 do art. 11 se propôs o indeferimento liminar do pedido.--------------------------------------------------------- 
Importa acrescentar que a violação de Plano de ordenamento do Território toma nulo o acto administrativo de aprovação, 
nos termos do disposto no art. 68° do RJUE. Nulidade que, nos termos do nº 4 do artigo 69°, poderá ser arguida no prazo de 
10 anos, contados da data da prática do acta, sem prejuízo da responsabilidade civil do Município, dos titulares dos seus 
órgãos e dos seus funcionários ou agentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo exposto, e com os fundamentos referidos propõe-se a manutenção do acto de indeferimento. --------------------------------- 
A Vereadora Marisa começou por referir que a Câmara Municipal tinha que tomar uma 
posição, de acordo com a ordem do Tribunal. Este processo deu entrada nos serviços da 
Câmara em momento anterior ao da entrada em vigor do Plano de Urbanização de Sines, 
tendo sido analisado à luz das regras distintas das previstas daquele. -------------------------------  
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Referiu ainda que apesar de este nunca ter reunido as condições necessárias à sua aprovação, 
a Câmara Municipal, sempre deu ao requerente, a possibilidade de corrigir as questões 
apontadas pelos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas referiu que têm grandes dúvidas relativamente a todo este processo, 
uma vez que num dia existe um parecer técnico da arquitecta a aprovar o projecto e que logo 
no dia seguinte, um parecer da Dra. Francisca Ferreira que diz precisamente o contrário, 
admitindo contudo que se o processo for analisado à luz do PU, não existem condições para o 
aprovar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco interveio, afirmando que este processo teve uma aprovação 
técnica e que a Câmara Municipal de Sines deveria ter agido de maneira diferente, 
mencionando ainda que já houve outras situações semelhantes com outros processos. ----------  

O Presidente da Câmara referiu que em relação a este processo o Sr. Lino foi mal aconselhado 
e que deveria ser imputada culpa a quem o aconselhou. -----------------------------------------------  

O Vereador Mascarenhas e o Vereador Francisco Pacheco, votam contra, apresentando as 
suas declarações de voto que a seguir se transcrevem para os devidos efeitos: --------------------  
“Declaração de Voto do V. Francisco Pacheco” ----------------------------------------------------------------------------  

A CDU vota contra a proposta do Movimento SIM, de confirmação da decisão de indeferimento despachada 
pela Vereadora com competências delegadas na sequência do recurso para o órgão Câmara Municipal, da 
iniciativa do requerente Lino da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------  

É entendimento da CDU, apesar do processo ter demorado dois anos a ser apreciado pelos serviços municipais, 
que atingiu em Setembro de 2009, a fase final de aprovação técnica, pelo que a Câmara Municipal deveria 
revogar a decisão de indeferimento da Vereadora com Competência Delegada e aprovar o projecto ao 
requerente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reforço o pensamento da CDU e o seu sentido de voto, o facto de a Câmara Municipal ter criado expectativas 
ao requerente, inclusive, na aprovação de arquitectura do projecto, e o requerente Lino da Silva estar a ser 
seriamente  prejudicado, pois já passaram 3 anos, desde que iniciou este processo em 2007”. -----------------------    

“Declaração de voto do V. Mascarenhas -------------------------------------------------------------------------------------   

O Vereador Mascarenhas vota contra a proposta por considerar que decorridos mais de dois anos desde o  
inicio do processo e de vários pareceres técnicos sobre a matéria, o projecto foi adequado às exigências da 
Câmara Municipal, tendo merecido o parecer favorável dos serviços técnicos de arquitectura no dia 1 de 
Setembro de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do seu ponto de vista este processo estava em condições de merecer  a aprovação por parte da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação: Face ao exposto a Câmara Municipal de Sines mantém a sua posição de 
indeferimento nos termos do parecer técnico. Com os votos contra do Vereador Nuno 
Mascarenhas e o Vereador Francisco Pacheco. ------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Reflexus Bar – Acção inspectiva ao estabelecimento de bebidas sito na Rua 
Marquês de Pombal n.º s 18/20; -------------------------------------------------------------------------  
Presente acção inspectiva ao estabelecimento de bebidas sito na Rua Marquês de Pombal n.ºs 
18/20 em Sines, na sequência de pedido de alargamento do horário de funcionamento que 
emite para os devidos efeitos o seguinte parecer: -------------------------------------------------------  
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“(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Verificou-se uma discrepância entre os projectos de especialidades e o de arquitectura (incluindo as telas finais), tendo-se 
constatado na presente acção que o existente no local se encontra de acordo com os projectos de especialidades. Assim 
devem ser entregues telas finais de acordo com o existente; ------------------------------------------------------------------------------  

2. Foram verificadas as condições de licenciamento e higio-sanitárias, devendo ser cumpridos os seguintes pressupostos; ---  

a) Deverá ter uma caixa de primeiros socorros cujo conteúdo mínimo se anexa; ------------------------------------------------------  

b) Providenciar adequado sistema de ventilação forçada nas instalações sanitárias (falta entrada de ar que poderá ser feita 
na parte inferior da porta); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Os baldes de lixo das instalações sanitárias deverão ser tapados e com pedal. -----------------------------------------------------  

Deverá dar cumprimento às recomendações referidas no relatório da ABVS que se apresenta em anexo. -------------------------  

É dado um prazo de 30 dias para corrigir as anomalias. ----------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Face à acção inspectiva realizada a Câmara Municipal de Sines considera 
que o horário do estabelecimento reúne condições para ser alargado até às 05:00 horas, 
desde que cumpridos os pressupostos da acção inspectiva e do parecer dos Bombeiros. ---  
Ponto 15 – Serviço Administrativo de Urbanismo – Mapa de alvarás de obras de 
edificação e comunicações prévias e aceites no mês de Outubro de 2010; ---------------------  
Presente mapas de alvarás de obras de edificação e comunicações prévias aceite no mês de 
Outubro para conhecimento de 2010, para conhecimento (anexo à presente acta para os 
devidos efeitos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
Ponto 16 – Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território – Loteamento 
Conjunto – Loteamento Martins Pedro; --------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território, com o registo 
de entrada n.º 19954, datada de 18.10.2010, propondo que seja realizado loteamento conjunto 
entre a Câmara Municipal de Sines e a Sra. Maria Fernanda Marta Pedroso. Informa ainda 
que deste Loteamento conjunto resulta, de resolução de um problema antigo, que foi a venda 
de um terreno que não era propriedade do Município. -------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de elaboração de loteamento 
conjunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 17 – Intec – Instituto de Tecnologia Comportamental – Menção honrosa ao 
Município de Sines – um dos melhores municípios para viver; ----------------------------------  
Presente e-mail do Instituto de Tecnologia Comportamental, convidando o Presidente da 
Câmara Municipal de Sines a estará presente na II Conferência de Qualidade de Vida: A 
Qualidade de Vida como factor de Competitividade, que terá lugar no dia 29 de Novembro de 
2010 e na qual o Município de Sines irá ser premiado na categoria um dos melhores 
municípios para viver na diversidade e tolerância, economia e emprego em 2010. ---------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. -----------------------------  
III - ENCERRAMENTO:  -------------------------------------------------------------------------------  
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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 15:45 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


