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Aos VINTE E UM 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 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 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- TIAGO JORGE GUERREIRO DOS SANTOS 

Faltas Justificadas: Vereador Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco. ------------------------  
Ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Tribunal de Contas – Devolução do processo 928/10 – Banco Santander Totta 
SA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Grupo de Amigos do Jardim Zoológico – Renovação da Quota de Sócio 
Extraordinário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 3 – Serviço de Desporto – Apoio à Academia de Ginástica de Sines em alojamento 
e viagens de 5 Ginastas a França;-----------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Divisão de Recursos Humanos – Abono para falhas; ----------------------------------  
Ponto 5 – Divisão de Recursos Humanos – Contratação de assistente operacional para o 
Serviço de Desporto; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 6 – Divisão de Recursos Humanos – Mobilidade Interna – Rosa Guerreiro; ---------  
Ponto 7 – Divisão de Recursos Humanos – Nomeação em regime de substituição de 
Chefe de Divisão de Gestão Urbanística e abertura de respectivo procedimento 
concursal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 8 – Gabinete Jurídico – parecer referente a pagamento de senhas de presença; ----  
Ponto 9 – DPOTA – Protocolo entre a CMS e ERP – Associação Gestora de Resíduos de 
Equipamentos Eléctrico e Electrónicos; ---------------------------------------------------------------  
Ponto 10 – DPOTA – Proposta de Loteamento  Municipal do Bairro Soeiro Pereira 
Gomes I; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Divisão de Gestão Urbanística/Arménio Pedro da Conceição Custódio – Obra 
Clandestina executada no Bairro 1º de Maio n.º 77, em Sines; -----------------------------------  
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Ponto 12 – Serviço Administrativo da DAPU – Audiência Previa da alteração ao 
Loteamento Municipal da Quinta de João Mendes, em Sines; -----------------------------------  
Ponto 13 – Serviço de Empreitadas - Concurso Público urgente para a Empreitada 
“Regeneração Urbana do Centro Histórico de Sines – Espaços Pedonais”; -------------------  
Ponto 14 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público urgente para a empreitada de “ 
Regeneração Urbana do Centro Histórico de Sines – Arruamentos”; --------------------------  
Ponto 15 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público para a empreitada de 
“Regeneração Urbana do centro Histórico de Sines – Pátio das Artes”; -----------------------  
Ponto 16 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público para a empreitada “Construção 
da Escola Básica e Jardim de Infância integrada na EB 2,3 Vasco da Gama, em Sines”; -  
Ponto 17 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público para a empreitada “Pavilhão da 
Academia das Energias” no âmbito do Corredor Azul; -------------------------------------------  
Ponto 18 – Gabinete Jurídico - Minuta de contrato – Empreitada de Reabilitação e 
Reperfilamento da EM 554;------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 19 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Autorização para a transmissão do 
direito de superfície do lote 1012 da ZIl II de Sines da Empresa Luis & Luis para a 
empresa Vecomáquinas; ----------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 20 – Serviço de Expediente Geral – Alteração ao Fundo de Maneio; ------------------  
Ponto 21 – Vereadora Marisa Rodrigues – Tabela de comparticipação para as 
deslocações efectuadas pelas colectividades; ---------------------------------------------------------  
Ponto 22 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – Proposta de protocolo de 
cooperação entre a CMS e a Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo – A 
GRALHA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 23 – Gabinete Jurídico – Petição apresentada à Assembleia Municipal de Sines: ---  
O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:20 horas: --------------------------  

I – Período antes da Ordem do Dia. - ------------------------------------------------------------------  
O Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal de Sines, promove no dia 27 de 
Outubro, a Recepção à Comunidade Educativa que irá trabalhar no Concelho de Sines no ano 
lectivo 2010-2011, e convida os Srs. Vereadores a estarem presentes no jantar convívio que 
terá lugar no Salão da Música, a partir das 19:30 horas. -----------------------------------------------  

Deu ainda conhecimento da assinatura dos protocolos de colaboração com as várias 
Associações e Clubes do Concelho de Sines, a realizar no dia 25 de Outubro, pelas 18:00 
horas, no Salão Nobre do Concelho. ----------------------------------------------------------------------  

O Vereador Idalino José antes da ordem de trabalhos, referiu que em relação ao auto 
caravanismo, seria importante tentar saber se no concelho não existiria alguém que 
disponibiliza-se um terreno para esta prática, na sua opinião valeria a pena estudar essa 
hipótese. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara, mencionou que se trata de uma questão complexa, porque tem que 
se criar as infra-estruturas necessárias para essa prática, que na realidade já existem nos 
Parques de Campismo mas que os praticantes do Auto Caravanismo não usufruem delas 
porque não querem. Existe um problema de legislação que não é aplicada, porque se as 
autoridades actuassem resolvia-se facilmente o problema. --------------------------------------------  

O Presidente da Câmara,  referiu que a Candidatura do Polis do Litoral Alentejano, prevê um 
Parque para auto caravanas em Porto Covo, o que representará uma solução para este 
problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Tiago interveio, referindo que o Concelho tem 3 Parques de Campismo com as 
infra-estruturas necessárias, mas o problema é que ninguém lá vai, porque se paga. -------------  

O Vereador Idalino voltou a referir que valeria a pena estudar essa hipótese, tentar saber se na 
zona de Porto Covo, existiria algum proprietário interessado na exploração dessa actividade. --  

II – Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1 – Tribunal de Contas – Devolução do processo 928/10 – Banco Santander Totta 
SA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio do Tribunal de Contas, com o registo de entrada n.º 18912, datado de 
01.10.2010, devolvendo o processo 928/10 – Banco Santander Totta, SA; ------------------------  

Deliberação: Face ao exposto a Câmara Municipal de Sines delibera pela anulação do 
procedimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 – Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico – Renovação da Quota de Sócio 
Extraordinário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente oficio do Grupo de Amigos do Jardim Zoológico, com o registo de entrada n.º 
18873, datado de 30.09.2010, propondo a renovação de quota de sócio extraordinário – 
categoria B com o valor anual 1 150,00 €. ---------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da quota para 2010. ------------------------  
Ponto 3 – Serviço de Desporto – Apoio à Academia de Ginástica de Sines em alojamento 
e viagens de 5 Ginastas a França;-----------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Serviço de Desporto, com o registo de entrada n.º 11502, datada de 
18.10.2010, propondo que de acordo com a análise à proposta enviada pela Academia de 
Ginástica de Sines para a participação no 2º Campeonato Mundial por Grupo de Idade em 
Metz – França, seja atribuído um apoio no valor de 4.260,00 €, para fazer face às despesas de 
viagens, alojamento, refeições e transferes.--------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio no valor de 4.260,00 
€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4 – Divisão de Recursos Humanos – Abono para falhas; ----------------------------------  
Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, com o registo de entrada n.º 18741, 
datada de 29.09.2010, referente à aplicação ao universo dos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Sines do Modelo de Atribuição e Gestão do Abono para falhas. Mais informa 
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que os trabalhadores que no exercício das suas funções necessitam manusear dinheiro e 
valores, com risco associado a este manuseamento, tendo nesta conformidade direito a 
beneficiar do abono para falhas são os seguintes: ------------------------------------------------------  

- Trabalhadores da Secção de Tesouraria e responsáveis por Postos de Cobrança (receitas) e 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Sines responsáveis por Fundos de Maneio. -------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de atribuição do abono para falhas.  
Ponto 5 – Divisão de Recursos Humanos – Contratação de assistente operacional para o 
Serviço de Desporto; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, com o registo de entrada n.º 19020, 
datada de 06.10.2010, colocando à consideração superior a hipótese de recrutamento de um 
colaborador, por via da reserva do concurso para assistente operacional para o Serviço de 
Desporto, atendimento da piscina municipal, acrescentando que a candidata colocada na 
quinta posição de acordo com a apreciação do júri, revela competências adequadas para o 
exercício da função. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o recrutamento da candidata classificada em 
5º lugar para integrar a recepção da piscina municipal. ------------------------------------------  
Ponto 6 – Divisão de Recursos Humanos – Mobilidade Interna – Rosa Guerreiro; ---------  
Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, com o registo de entrada n.º 11096, 
datada de 06.10.2010, informando que em referência à informação com o registo de entrada 
9654/2010, presente na reunião de Câmara de 16.09.2010, sobre o assunto em epígrafe a 
Câmara Municipal de Sines tem um procedimento concursal com reserva constituída para 
Encarregado Operacional para os Serviços de Apoio, cuja reserva termina em 21 de Março de 
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Face ao exposto é revogada a deliberação de Câmara de 16.09.2010, na 
qual se determina a abertura de procedimento concursal. ----------------------------------------  
Ponto 7 – Divisão de Recursos Humanos – Nomeação em regime de substituição de 
Chefe de Divisão de Gestão Urbanística e abertura de respectivo procedimento 
concursal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da Divisão de Recursos Humanos, com o registo de entrada n.º 1940, 
datada de 11.10.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------------  
“No âmbito da operacionalização do SIADAP na Câmara Municipal de Sines, tem-se vindo a revelar um obstáculo a 
inexistência de chefias intermédias, na medida em que as soluções de recursos revelam-se insatisfatórias, nomeadamente no 
que concerne à proximidade funcional entre avaliador e avaliados. A definição dos objectivos, que pressupõe um 
conhecimento íntimo das funções e actividades de cada trabalhador, a monitorização e acompanhamento, que devem 
assumir fins pedagógicos e de melhoria contínua, bem como a decisão final, apenas são bem sucedidas num quadro 
relacional possibilitado pelo contacto quotidiano directo. ---------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado e na actual conjuntura, os dirigentes são fundamentais para uma gestão focada na eficiência dos serviços, na 
racionalização dos recursos e na motivação das equipas, questões fulcrais face aos inúmeros constrangimentos com que se 
depara a nossa organização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto e tendo em consideração que a Divisão de Gestão Urbanística não possui Dirigente desde 24 de Julho de 
2007, venho por este meio colocar à sua consideração a nomeação, em regime de substituição, a Arq. Maria de Fátima 
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Guiomar Matos, Técnica Superior no Serviço de Gestão Urbanística, para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão 
Urbanística. A referida técnica reúne os requisitos necessários para a nomeação e mostra-se disponível para ocupar o 
referido legar em regime de substituição, a qual cessa passados 60 dias sobre a data de vacatura do lugar, salvo se estiver a 
decorrer procedimento concursal com vista à nomeação de novo titular. ---------------------------------------------------------------  

Neste contexto, e caso considere pertinente o preenchimento deste lugar, proponho a abertura de concurso de nomeação de 
novo titular para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, a recrutar nos termos e com os pressupostos 
constantes no artigo 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro”. ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de nomeação em regime de 
substituição da Arqt.ª Fátima Matos, como Chefe de Divisão de Gestão Urbanística. 
Proceda-se à abertura do procedimento concursal. ------------------------------------------------  
Ponto 8 – Gabinete Jurídico – parecer referente a pagamento de senhas de presença; ----  
Presente parecer do Gabinete Jurídico, com registo de entrada n.º 19802, datado de 
15.10.2010, informando que, relativamente ao pedido de esclarecimento solicitado pela 
Vereadora Marisa Santos relativamente ao pagamento de senhas de presença, nos termos do 
n.º 1 do art.º 10º do Estatuto dos Eleitos Locais – Lei n.º 29/87 de 30.06, e subsequentes 
alterações ao diploma, “os eleitos locais que não se encontrem em regime de permanência ou 
de meio tempo têm direito a uma senha de presença por cada reunião ordinária ou 
extraordinária do respectivo órgão e das comissões a que compareçam e participem. ------------  

Mais informa o respectivo parecer que nos termos do regime jurídico de funcionamento dos 
órgãos dos municípios e das freguesias – lei n.º 169/99, de 18.09, com a redacção conferida 
pela lei n.º 5-A/2002, de 11.01, a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município, 
funcionado através de sessões ordinárias e/ou extraordinárias, para aí desenvolverem as 
competências que lhe são afectas, sendo as mesmas convocadas pelo Presidente da 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

Desta forma entende-se que, quando a lei refere que os eleitos locais têm direito a uma senha 
de presença por cada reunião ordinária ou extraordinária do respectivo órgão e das comissões 
a que compareçam e participem, tem que ver com a competência dos mesmos nas sessões da 
Assembleia Municipal e nas reuniões das comissões s que pertençam, entendendo-se estas aos 
grupos de trabalho que são constituídos para o estudo dos problemas específicos relacionados 
com os interesses próprios da autarquia, no âmbito das suas atribuições. ---------------------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines determina que em todas as situações, e nesta 
igualmente, deverá ser cumprida a lei. No entanto, e atento à natureza delicada da 
questão, determina-se pela consulta à Associação Nacional de Municipios. Ao Gabinete 
Jurídico para efectuar a referida consulta. -----------------------------------------------------------  
Ponto 9 – DPOTA – Protocolo entre a CMS e ERP – Associação Gestora de Resíduos de 
Equipamentos Eléctrico e Electrónicos; ---------------------------------------------------------------  
Presente informação da DPOTA, com o registo de entrada n.º 11332, datada de 13.10.2010, 
enviando para aprovação protocolo entre a Câmara Municipal de Sines e a Associação 
Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos, cujo objectivo é a recolha de 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. ----------------------------------------------------  
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O V. Idalino José, sugeriu que o depositrão fosse colocado por baixo da pala ao Mercado 
Municipal, junto ao cais de descarga em vez da localização proposta, que é no Pavilhão dos 
Desportos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de protocolo, devendo ser colocado 
o contentor por baixo da pala do mercado municipal ----------------------------------------------  
Ponto 10 – DPOTA – Proposta de Loteamento Municipal do Bairro Soeiro Pereira 
Gomes I; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação da DPOTA com o registo de entrada n.º 10942, datada de 30.09.2010, 
enviando proposta de Loteamento do Bairro Soeiro Pereira Gomes, proposta esta que visa 
melhorar a qualidade da imagem urbana da cidade de Sines. -----------------------------------------  

O terreno em causa (artigo 229 H), corresponde a uma parte “sobrante” do Bairro Soeiro 
Pereira Gomes e está inscrito no domínio privado da CMS. Trata – se de um prédio misto, 
sendo que uma parte do prédio está omissa e a restante está inscrita na matriz sob parte dos 
artigos 156, 157, 228 e 229 da secção H e os prédios urbanos 635 e 1875. -------------------------  

A operação de Loteamento visa a constituição de três lotes destinados a edificação de três 
moradias unifamiliares, com conformidade com o preconizado no Plano de Urbanização da 
Cidade de Sines. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Do ponto de vista global, as características do loteamento são as seguintes: -----------------------  

- Área de loteamento – 801, 72 m2;-----------------------------------------------------------------------  

- Área de lotes – 388,84 m2; -------------------------------------------------------------------------------  

- Área de espaços verdes – 412,88 m2; -------------------------------------------------------------------  

- Área de cedência para o domínio público municipal – 412,88 m2; --------------------------------  

- Área total de construção (acima e baixo da cota de soleira) – 900,00 m2; ------------------------  

- Área de construção (acima da cota de soleira) – 600,00 m2; ----------------------------------------  

- Área de construção (abaixo da cota de soleira) – 300,00 m2; ---------------------------------------  

- Área total de implantação – 300,00 m2; ----------------------------------------------------------------  

- Índice de utilização bruto – 0,748; ----------------------------------------------------------------------  

- Índice de ocupação bruto – 0,374; -----------------------------------------------------------------------  

- Número de fogos – 3. -------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de Loteamento, nos termos 
apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 11 – Divisão de Gestão Urbanística/Arménio Pedro da Conceição Custódio – Obra 
Clandestina executada no Bairro 1º de Maio n.º 77, em Sines; -----------------------------------  
Presente parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística que se transcreve para os devidos 
efeitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 24/2010 

 
 Reunião (2010-10-21) 
  Pág. 7 de 12 

 

“Em sede de atendimento, e em resposta ao ofício n.º 6398, datado de 1509/2010, o Sr. Arménio Pedro da Conceição 
Custodio solicitou aos presentes Serviços a viabilidade de licenciar um anexo e um muro de vedação executados sem 
qualquer autorização, num espaço publico confinante com as traseiras da sua habitação sita no Bairro 1º de Maio, n.º 77, 
em Sines (encontra-se embargada). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após deslocação ao local, constatou-se que existem outras situações de ocupação idênticas nesta rua, e sem questionar se as 
mesmas foram licenciadas e em que circunstâncias existem hoje, os presentes Serviços Técnicos após uma breve 
analise/observação do local concluem, que a presente obra executada não contraia a leitura e a harmonia da linguagem 
arquitectónica que actualmente caracteriza o Bairro 1º de Maio, e contribui sem dúvida para contrariar a ocupação 
indevida deste tipo de “recantos” por parte de delinquentes e toxicodependentes (que segundo declarações do requerente já 
se verificava neste espaço). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Faço ao exposto e caso superiormente se concorde, deverá o requerente ser informado da necessidade de proceder ao 
licenciamento das obras executadas o mais rapidamente possível, após a necessária desafectação do domínio público. -------  

Mais se informa que o licenciamento das presentes obras carece de autorização prévia da totalidade dos condóminos.” ------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines está de acordo com a eventual legalização 
destas situações, devendo ser efectuado pelos Serviços Técnicos levantamento exaustivo 
das situações idênticas existentes e possíveis no futuro, para que se “abra” essa 
possibilidade a todos os proprietários em tais circunstâncias. -----------------------------------  
Ponto 12 – Serviço Administrativo da DAPU – Audiência Prévia da alteração ao 
Loteamento Municipal da Quinta de João Mendes, em Sines; -----------------------------------  
Presente informação dos Serviços com o registo de entrada n.º 11309, datada de 12.10.2010, 
informando que decorrido o período de audiência prévia referente à alteração de Loteamento 
Municipal da Quinta de João Mendes, não foram apresentadas oposições à alteração proposta.  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a alteração ao Loteamento Municipal da 
Quinta João Mendes. --------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 13 – Serviço de Empreitadas - Concurso Público urgente para a Empreitada 
“Regeneração Urbana do Centro Histórico de Sines – Espaços Pedonais”; -------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas com o registo de entrada n.º 11340, datada de 
13.10.2010, informando que na sequência do despacho de 29/09/2010, ratificado por 
deliberação de Câmara datada de 07/10/2010, que autorizou o procedimento de concurso 
público urgente, foram recebidas propostas dos seguintes concorrentes: ---------------------------  

- Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, SA; Luseca – Sociedade de Construções SA; 
Consdep – Engenharia e Construção SA; XIX – Construção, Projecto e Gestão. -----------------  

Mais informa que em consequência e pelo facto do concorrente Vibeiras – Sociedade 
Comercial de Plantas SA, ter apresentado a proposta de mais baixo preço, propõe a que a 
empreitada mencionada em epígrafe, seja adjudicada a esta pela quantia de 303 052,38 € a 
que acresce o IVA à taxa de 6%, o que totaliza 321 235,52 €. ----------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de adjudicação. Promova-se a 
audiência prévia. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 14 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público urgente para a empreitada de “ 
Regeneração Urbana do Centro Histórico de Sines – Arruamentos”; --------------------------  
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Presente informação do Serviço de Empreitadas com o registo de entrada n.º 11403, datada de 
14.10.2010, informando que na sequência do despacho de 29/09/2010, ratificado por 
deliberação de Câmara datada de 07/10/2010 que autorizou o procedimento de concurso 
público urgente, foram recebidas propostas dos seguintes concorrentes: ---------------------------  

- Maja –Manuel António & Jorge Almeida – Construções SA; XIX – Construção, Projectos e 
Gestão Ldª; Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas SA; Oliveiras SA; Sanestradas – 
Empreitadas de Obras Públicas e Particulares SA; Condesp – Engenharia e Construções, SA; 
Luseca – Sociedades de Construções, SA; Civilvias – Construções de Vias Lda. -----------------  

Mais informa que em consequência e pelo facto do concorrente Vibeiras – Sociedade 
Comercial de Plantas SA ter apresentado a proposta de mais baixo preço, propõe que a 
empreitada mencionada em epigrafe seja adjudicada a esta pelo valor de 513 582,21 €, a que 
acresce o IVA à taxa de 6% o que totaliza 544 397,14 €. ---------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta de adjudicação. Promova-se a 
audiência prévia. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 15 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público para a empreitada de 
“Regeneração Urbana do centro Histórico de Sines – Pátio das Artes”; -----------------------  
Presente informação do Serviço de Empreitadas com o registo de entrada n.º  11589, datada 
de 10.10.2010, informando que na sequência do despacho datado de 29/09/2010, ratificado 
por deliberação de Câmara datada de 07/10/2010 que autorizou o procedimento de concurso 
público urgente, foram recebidas propostas dos seguintes concorrentes: ---------------------------  

  Condesp – Engenharia e Construção SA; Civilvias – Construções de Vias, Ldª; Canas – 
Electro – Montagens SA. -----------------------------------------------------------------------------------  

Mais informa que em consequência e pelo facto do concorrente Consdep – Engenharia e 
Construção SA ter apresentado a proposta de mais baixo preço, propõe que a empreitada 
mencionada em epígrafe, seja adjudicada a esta, pelo valor de 94 224,00€, sendo aplicável a 
regra de inversão do sujeito de IVA de acordo com o Decreto – lei n.º 21/2007 de 29 de 
Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta de adjudicação. Promova-
se a audiência prévia. --------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 16 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público para a empreitada “Construção 
da Escola Básica e Jardim de Infância integrada na EB 2,3 Vasco da Gama, em Sines”; -  
Presente relatório final das propostas para a execução da empreitada de “Construção da 
Escola Básica e Jardim de Infância Integrada na EB 2,3 Vasco da Gama, em Sines”, no qual o 
Júri deliberou propor que a empreitada seja adjudicada ao concorrente Construtora UDRA, 
Lda, pelo valor de 2 110 687,16 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a adjudicação à Construtora UDRA, Lda,  -----  
Ponto 17 – Serviço de Empreitadas – Concurso Público para a empreitada “Pavilhão da 
Academia das Energias” no âmbito do Corredor Azul; -------------------------------------------  
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Presente informação do Serviço de Empreitadas, informando que na sequência do despacho 
datado de 29/09/2010, ratificado por deliberação de Câmara datada de 07/10/2010 que 
autorizou o procedimento de concurso público urgente, foram recebidas propostas dos 
seguintes concorrentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

- Joleu – Sociedade de Construções SA; Correcta - Construções Lda; Canas – Electro – 
Montagens SA; Valente Mendonça Unipessoal, Lda; Novagente – Empreitadas SA. ------------  

Mais informa que em consequência e pelo facto do Correcta Construções. Lda ter apresentado 
a proposta de mais baixo valor, propõe que a empreitada mencionada em epígrafe, seja 
adjudicada a esta, pelo valor de 423 234, 92 €. ---------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta de adjudicação. Promova-
se a audiência prévia. --------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 18 – Gabinete Jurídico - Minuta de contrato – Empreitada de Reabilitação e 
Reperfilamento da EM 554;------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete Jurídico, com o registo de entrada n.º 11552, datado de 
19.10.2010, enviando para aprovação minuta de contrato referente ao Concurso Público de 
Reabilitação e Reperfilamento da Estrada Municipal 554 – Porto Covo, para aprovação, 
considerado que o valor do mesmo é de 767.904,79 € acrescido de IVA e que irá ser objecto 
de visto do Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a minuta do contrato. --------------------------------  
Ponto 19 – Gabinete de Apoio ao Empresário – Autorização para a transmissão do 
direito de superfície do lote 1012 da ZIl II de Sines da Empresa Luis & Luis para a 
empresa Vecomáquinas; ----------------------------------------------------------------------------------  
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada n.º 
11417, datada de 14.10.2010, propondo a autorização para a transmissão do direito de 
superfície do lote 1012 da ZIL – II em Sines da empresa Luis & Luis Lda para a empresa 
Vecomáquinas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Presidente da Câmara datado 
de 15.10.2010 “Aprovada a autorização de transmissão de benfeitorias de acordo com 
informação técnica dos Serviços da Câmara Municipal de Sines. À próxima reunião de 
Câmara para conhecimento e ratificação”. -----------------------------------------------------------  
Ponto 20 – Serviço de Expediente Geral – Alteração ao Fundo de Maneio; ------------------  
Presente informação do Serviço de Expediente Geral com o registo de entrada n.º 11279, 
datada de 12.10.210, solicitando alteração do fundo de maneio do serviço nas seguintes 
rubricas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rubricas a reforçar – 02.01.04 – 500,00 €; --------------------------------------------------------------  

Rubricas a reduzir – 02.02.09 – 500,00 €. ---------------------------------------------------------------  

Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho da Vereadora Marisa Rodrigues 
datado de 21.10.2010 “ Deferido. À reunião de Câmara para ratificação”. -------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 24/2010 

 
 Reunião (2010-10-21) 
  Pág. 10 de 12 

 

Ponto 21 – Vereadora Marisa Rodrigues – Tabela de comparticipação para as 
deslocações efectuadas pelas colectividades; ---------------------------------------------------------  
Presente proposta da Vereadora Marisa Rodrigues que a seguir se transcreve para os devidos 
efeitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando a necessidade de manter o apoio às associações, sobretudo desportivas, na concretização das suas 
deslocações para participação em actividade de relevo para a associação, designadamente provas nas quais se encontrem 
inscritos e tendo em conta a impossibilidade de tal apoio continuar a ser prestado directamente pela Câmara, por força da 
excedência de trabalho extraordinário que tal apoio implica, venho pelo presente propor aprovação da tabela de 
comparticipação para as deslocações efectuadas no ano anterior, tendo em conta as tipologias de viaturas utilizadas. --------  

De notar, que a tipologia viatura de 9 lugares era bastante utilizada por força da disponibilidade de frota da Câmara, sendo 
que, com este novo modelo a mesma será certamente menos utilizada, privilegiando-se as viaturas de 15 lugares, pelo que 
dotação da rubrica referente às viaturas de 9 lugares poderá transitar para as demais tipologias de viaturas, em função das 
necessidades das associações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As associações deverão entregar estimativa de deslocações até final do ano e respectivas tipologias de viaturas, de modo a 
que, nos termos da tabela ora proposta, sejam calculados os montantes de apoio às deslocações.” --------------------------------  

Tipo de Viatura Apoio previsto Nº de Desloc Valor previsto de 
apoio 

Viatura de 9 Lugares 50 24 1200 

Autocarro 15 Lugares 100 90 9000 

Autocarro 23 Lugares 150 48 7200 

Autocarro 43 lugares 200 33 6600 

                                                                                                         195                                24000 

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta de comparticipação das 
deslocações das Associações. -----------------------------------------------------------------------------  
Ponto 22 – Presidente da Câmara Municipal de Sines – Proposta de protocolo de 
cooperação entre a CMS e a Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo – A 
GRALHA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presente proposta de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sines e a Gralha – 
Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo, em que ambas as partes acordam pela 
instalação provisória do Centro de Dia de Porto Covo. Fica ainda por conta da Câmara 
Municipal de Sines todas as obras que venham a verificar-se necessárias ao bom 
aproveitamento e funcionalidade das instalações cedidas, bem como os gastos de luz e água 
durante a vigência deste protocolo. -----------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a presente proposta de protocolo. -----------------  
Ponto 23 – Gabinete Jurídico – Petição apresentada à Assembleia Municipal de Sines: ---  
Presente informação do Gabinete Jurídico, solicitada pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Sines, referente à petição apresentada à Assembleia Municipal de Sines pelo Clube 
Desportivo de Porto Covo que a seguir se transcreve para os devidos efeitos: ---------------------  
“ No que se refere à exposição dirigida, à Assembleia Municipal de Sines, pelo Senhor Presidente da Direcção do Clube 
Desportivo e Recreativo de Porto Covo, sem prejuízo das considerações de natureza pessoal e da eventual responsabilidade 
que ao caso couber, e naquilo que respeita, em concreto, à operação de Loteamento que teve por objecto o prédio rústico 
inscrito na matriz sob o ali. 47°, da Secção EE, cumpre informar e esclarecer o seguinte:------------------------------------------- 
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A operação de loteamento inicial, titulada pelo alvará de loteamento nº 1/93, de 26 de Março, não mereceu declaração de 
compatibilidade com Plano Regional do Ordenamento do Território do Alentejo Litoral (PROTALI), aprovado pelo Decreto 
Regulamentar nº 26/93, de 27 de Agosto, ao qual foi dada eficácia retroactiva, por força do disposto no DL 351/93, de 7 de 
Outubro, nos termos do qual as operações anteriores, ainda que devidamente tituladas, deveriam ser objecto de confirmação 
da respectiva compatibilidade com as regras de uso, ocupação e transformação do solo constantes de plano regional de 
ordenamento do território.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aquela vicissitude viria forçar o promotor da operação de loteamento a alterar os termos e condições da operação, 
procedimento que culminou com a emissão, em 1 de Fevereiro de 1996, do Alvará de Loteamento nº 1/96;----------------------- 
Não obstante a compatibilização da operação de loteamento com o PROTALI, ainda assim, por forca do incumprimento das 
condições fixadas no Alvará de Loteamento, designadamente a violação dos prazos de execução das obras de urbanização e 
respectivas prorrogações, a Câmara Municipal, em cumprimento do disposto na alínea c) do nº2 do art. 38° do DL 448/91, 
de 29 de Novembro, declarou, em Junho de 1997, a caducidade do Alvará de loteamento. ------------------------------------------ 
A caducidade do alvará de loteamento determinou, conforme previsto no ali. 39°, do mesmo diploma, o cancelamento do 
registo, com excepção dos lotes não abrangidos pela declaração de caducidade, designadamente aqueles que haviam sido 
transmitidos a terceiros e relativamente aos quais se encontrasse deferido o pedido de licenciamento das construções.-------- 
Importa esclarecer que a caducidade não produziu efeitos, ainda, relativamente às parcelas que, nos termos do alvará de 
loteamento, integraram o domínio público municipal (a jurisprudência tem sido pacifica relativamente a esta matéria). 
De facto, quer da matriz, quer da Conservatória do Registo Predial não resulta qualquer inscrição relativamente às 
parcelas, individualizando-as, considerando que as coisas do domínio público se encontram fora do comércio jurídico não 
podendo ser objecto de quaisquer direitos ou obrigações.---------------------------------------------------------------------------------- 
Não é verdade que o Supremo Tribunal Administrativo se tenha, alguma vez, pronunciado sobre esta matéria1, em concreto, 
muito menos que tenha sido proferida decisão no sentido da anulação da operação.-------------------------------------------------- 
Certamente, esta, como outras matérias, resulta de eventual confusão do exponente.------------------------------------------------- 
A admitir a solução inversa, a operação não poderia ser objecto de novo alvará (emitido oficiosamente), nem de alterações, 
mantendo-se a situação anterior, de abandono e incumprimento, com todos os ónus daí resultantes, designadamente os 
impostos aos proprietários dos lotes que se viram, durante mais de uma década, impedidos de edificar, sem prejuízo do 
pagamento dos impostos referentes à propriedade de imóveis.---------------------------------------------------------------------------- 
Acrescente-se que as parcelas que integraram o domínio público não foram, nunca, constituídas como lotes, integrando as 
áreas que, nos termos da lei, deveriam integrar as áreas de cedências para localização de equipamentos públicos e espaços 
verdes de utilização colectiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De notar que as referidas áreas (assim como a operação de loteamento) seguiram os termos da proposta do Plano Geral de 
Urbanização que, àquela data, se encontrava em fase de elaboração. ------------------------------------------------------------------- 
No que se refere, em concreto, ao Contrato de Urbanização, celebrado entre a Câmara e a promotora "Terras de Manique", 
importa esclarecer que o mesmo teve por objecto a execução das infraestruturas em  falta, não prevendo quaisquer outros 
encargos, benefícios ou compromissos para além dos já assumidos em 1996. Dito de outra forma, o Contrato de 
Urbanização apenas serviu de título ao cumprimento das obrigações do promotor originário, permitindo salvaguardar, quer 
para o particular quer para o Município, a estabilidade e segurança da operação. Por um lado, o particular garantiu 
mediante a prestação de caução a execução integral das obras de urbanização em falta, por outro o Município garantiu que 
a situação titulada pelo alvará não seria alterada, obrigando-se a apreciar os pedidos dentro dos prazos fixados na Lei 
(obrigação que, de resto, não necessitada de ser reduzida a escrito, considerando que resulta de imposição legal). ------------ 
No que se refere à responsabilidade decorrente desse contrato, importa esclarecer que a Câmara Municipal honrou todos os 
compromissos assumidos, designadamente em matéria de prazos, sendo que o atraso na libertação da referida parcela (para 
a utilização pública prevista na operação de loteamento inicial) não é imputável ao Município, mas antes a terceiros que se 
arrogam direitos sobre a mesma, e cujo processo judicial (desencadeado pelo autor da exposição) se encontra em curso 
junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Reafirma-se que o alvará, oficiosamente emitido em 2007, não introduziu quaisquer alterações ao anteriormente aprovado, 
tratando-se, apenas, de um pressuposto legal para que os lotes resultantes do loteamento pudessem ser objecto de edificação 
(resolvendo, desta forma, uma situação que se arrastava, conforme já referido, desde 1997), sendo que, em termos materiais, 
se traduz na reprodução dos termos do alvará datado de 1996. -------------------------------------------------------------------------- 
Na verdade a situação, das parcelas do domínio público, não sofreu qualquer alteração desde o PGU de Porto Cova, 
reproduzido, por sua vez, no Plano de Urbanização, cuja discussão pública correu termos em Porto Covo, não se 
conhecendo qualquer oposição às previsões daquele instrumento de ordenamento do território, relativamente a esta matéria. 
De qualquer forma, nos termos da lei e da documentação emitida pelo Município, designadamente a licença de operação de 
loteamento datada de 1996, a referida parcela integrou o domínio público, nestes termos, qualquer decisão no sentido de 
admitir a sua permuta (e consequentemente admitir que integra a propriedade do Clube) importará a assumpção de 
responsabilidade financeira para com o Município.-----------------------------------------------------------------------------------------
________________ 
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1 O STA pronunciou-se sobre a ilegalidade de duas Portarias que regulamentavam o PROTALI e, cujos indicadores, 
determinaram a incompatibilidade de algumas operações urbanísticas, designadamente a operação de loteamento do art. 
47º. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. ---------------------------- 
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 15:45 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


