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        Aos  VINTE E NOVE  de  SETEMBRO   de  MIL NOVECENTOS  e NOVENTA  e 
        NOVE nesta Cidade de Sines   e  Sala de  Sessoes  do Edificio  dos 
        Pacos do Concelho,  teve   lugar   a   REUNIAO  PUBLICA da  Camara 
        Municipal de Sines, estando presentes: --------------------------- 
 
        PRESIDENTE: - JOSE  ARCANJO  FERREIRA  COSTA,  que  presidiu aos 
                      trabalhos. 
 
        VEREADORES: - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
                    - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
                    - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
        FALTA JUSTIFICADA: MANUEL COELHO CARVALHO 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 15.30   Horas.----------------------------------- 
 
        I - EXPEDIENTE PUBLICO: ------------------------------------------ 
        1 - CELESTE CASTRO:----------------------------------------------- 
        Sobre  a  inscricao  do  seu  filho  Carlos  alegou  que  a Camara 
        Municipal de Sines mandou  derrubar  a  roulote,  ha dois anos, em 
        Maio de 1997  e  que  lhe  havia  sido  prometido  um terreno para 
        construcao de habitacao e materiais  para a construir.  De momento 
        nao tem onde ir  dormir.   Estava  a  viver  com a irma  numa casa 
        junto a FRIPEX.   Foi  despejado.   Esteve  la  ate ha dois meses. 
        Mais alegou que o Sr.  Antonio,  o  pintor, tem neste momento tres 
        casas da Camara. ------------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador referiu que  a  CMS  vai  ver  o que se passa com a 
        situacao que referiu de tres casas para uma so pessoa. ----------- 
        Quanto a situacao do filho vai ver o que se pode fazer. 
 
        2 - Quanto a sua situacao a  D. Celeste Castro referiu que vai ser 
        internada  e   a   casa   onde   reside   nao   tem  condicoes  de 
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        habitabilidade.    A  Camara  esta  a  desenvolver  processo  para 
        construcao e tera que  aguardar  ate  que a Camara tenha habitacao 
        condigna para lhe ceder.    A  Camara  levara  em  conta o caso da 
        municipe quando tiver casas para distribuir. --------------------- 
        Pode-se verificar se  ha  alguma  pequena  reparacao  que se possa 
        fazer entretanto. ------------------------------------------------ 
 
        3 - MUNICIPES NAO INSCRITOS:-------------------------------------- 
        3.1 - ALEXANDRE CORTES  - Loteamento de Ferreira:----------------- 
        Referiu que a taxa de conservacao  de  esgotos que em Sines e 0,2% 
        do rendimento patrimonial, devia  ser  substituida por uma taxa em 
        funcao do consumo de agua. --------------------------------------- 
 
        Foi informado de que ha um  grupo  de trabalho criado no ambito da 
        AMLA que esta a trabalhar nesta materia.  Com os tramites legais a 
        cumprir, este trabalho  nao  estara  concluido  ate  final do ano. 
        Pensa a CMS vir a criar uma taxa de saneamento. ------------------ 
 
        O Sr. Vereador Guinote referiu que,  em termos de revisao fiscal e 
        a logica actual e vir  a  tributar  com  um unico imposto, sobre o 
        patrimonio, ate por causa da situacao de injustica que se verifica 
        devido ao baixo valor patrimonial de muitos fogos. --------------- 
 
        Sobre o Loteamento de Ferreira referiu  que o que esta a acontecer 
        com a cabovisao levou a uma proliferacao de cabos. --------------- 
 
        O municipe tambem alertou para a falta de limpeza da Rua.--------- 
 
        Foi decidido, por unanimidade,  notificar os proprietarios da Auto 
        Caps para retirar os pneus, oleos e outros materiais acumulados no 
        exterior e proceder a uma limpeza  e reparacao do muro. Se tal nao 
        se verificar no prazo estipulado, fa-lo-a a Camara Municipal.----- 
 
        O armazem do Sr. Lopes  Paulo  esta  cheio de mobilias velhas e em 
        mau estado de conservacao. --------------------------------------- 
        A CMS vai tomar devida nota e ver que melhor solucao tomar. ------ 
 
        3.2 - JOSE MANUEL RAPOSO: ---------------------------------------- 
        O municipe, na  qualidade  de  Presidente  do  Clube Desportivo de 
        Casoto, expos sobre as  dificuldades  do  Clube para fazer face as 
        despesas.  O  subsidio  de  40.000$00  atribuido  pela  CMS  nao e 
        suficiente.  O  Clube  tem  uma  despesa  mensal  de  80.000$00  a 
        90.000$00.     Teve  conhecimento  do  acordo  da  Transgas com os 
        maiores Clubes.  Se  esta  verba  fosse  distribuida com os clubes 
        pequenos, era bom.    Devia  haver,  na Camara Municipal um sector 
        para o atendimento  das  colectividades.    Pensa  que  a verba de 
        70.000$00/mes seria suficiente para gerir bem as despesas/receitas 
        do Clube. -------------------------------------------------------- 
 
        A CMS vai analisar esta proposta na proxima sessao da Camara.----- 
        O Sr.  Vereador  Nogueira  referiu  que  o  Clube podera solicitar 
        cedencia   de   transportes   quando   necessite   e   dentro  das 
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        disponibilidades a Camara atendera os pedidos.-------------------- 
 
        3.3 - SR. TOMAS: ------------------------------------------------- 
        Referiu  que  paga    sempre   atempadamente   os  seus  impostos, 
        lamentando que haja muita gente que tem rendimentos e nao pagam os 
        seus impostos. --------------------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Ferreira Costa referiu que a CMS nao pode intervir, 
        nem fiscalizar esta materia. ------------------------------------- 
 
        II  - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 16.50 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
 
        de  Magalhaes,  Secretaria   do   orgao   executivo  municipal,  a 
        subscrevi. ------------------------------------------------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      OS VEREADORES, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


