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        Aos VINTE E UM de JUNHO  do  ano DOIS MIL nesta Cidade de Sines  e 
        Sala de  Sessoes  do Edificio   dos Pacos do Concelho, teve  lugar 
        a   REUNIAO  ORDINARIA  da   Camara  Municipal  de  Sines, estando 
        presentes: ------------------------------------------------------- 
 
        PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que  presidiu aos trabalhos. 
 
        VEREADORES: - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
                    - JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA 
                    - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
                    - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram    Horas.----------------------------------- 
 
        I - ACTA DA REUNIAO ANTERIOR:------------------------------------- 
        Foi lida e aprovada nos termos do  n.  2 do art. 92 da Lei 169/99, 
        de 18 de Setembro e assinada  pelo Sr. Presidente e pela Directora 
        do Departamento Administrativo e Financeiro.---------------------- 
 
 
        II - ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------- 
        1 - SR. PRESIDENTE:----------------------------------------------- 
        O Sr. Presidente chamou os dois responsaveis da CLIDIS (Dra. Celia 
        e Eng. Ferreira) para  em  conjunto  com  a  CMS esclarecer alguns 
        aspectos do projecto e isto  na  sequencia de reuniao ja realizada 
        com o CESUR. ----------------------------------------------------- 
        O  Sr.  Presidente  fez  breve  descricao  das  questoes  a tratar 
        nomeadamente quanto aos  estacionamentos  assim como a organizacao 
        do espaco de forma a que os equipamentos ficassem num so piso.---- 
        Foi deliberado, por unanimidade,  que  a  CMS vai promover reuniao 
                                                                   .../...
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        entre a  equipa  do  CESUR  e  a  equipa  tecnica  do  projecto da 
        CLIDIS.----------------------------------------------------------- 
        2  -  Foi  proposto  pelo  Sr.  Presidente  incluir  na  Ordem  de 
        Trabalhos, os seguintes processos:   Criacao de Empresa Municipal, 
        Habitacao Social  e  Projecto  de  Arranjos  Exteriores  do Bairro 
        Maritimo.--------------------------------------------------------- 
 
        3 - O Sr. Presidente  lembrou  da  festa  da Sardinha no dia 24 de 
        Junho e do Encontro de Bandas no dia 25.-------------------------- 
        E, ainda, do juntar com a Comissao  de Carnaval no dia 2, no salao 
        da Musica. ------------------------------------------------------- 
 
        4 - VEREADOR PIMENTA: -------------------------------------------- 
        4.1  -  O  Sr.  Vereador  referiu  ter  sido  deliberado  pedir os 
        projectos a Transgas, mas  ate  agora  nao apareceram e parece-lhe 
        importante  que  a  CMS  seja   informada,  ja  que  continua  sem 
        informacao. ------------------------------------------------------ 
        O Sr. Presidente propos que se solicite a APS ja que a Tansgas nao 
        respondeu aos dois oficios. -------------------------------------- 
 
        4.2 - O Sr. Vereador  informou  que os comerciantes de Sines fazem 
        montes de papelao e colocam  junto  dos contentores.  Sugere que a 
        Fiscalizacao Municipal  actue,  aplicando  as  coimas previstas na 
        Postura de Higiene e Limpeza. ------------------------------------ 
        Mais lembrou que continuam a existir ervas nas calcadas. --------- 
 
        O Sr. Vereador Guinote,  referiu  que,  na sequencia de anteriores 
        intervencoes sobre estas materias,  no Bairro da Cooperativa foram 
        arrancadas as ervas e limpo o espaco.  mas na Estrada da Afeiteira 
        continua na mesma, nao se podendo sequer usar o passeio.---------- 
 
        5 - VEREADOR MASCARENHAS: ---------------------------------------- 
        O Sr. Vereador solicitou informacao  sobre  o ponto da situacao do 
        processo da Santa Casa da Misericordia. -------------------------- 
        O Sr. Presidente  informou  que  os  tecnicos  da  CMS reuniram na 
        passada  Sexta-feira  com  o  Tecnico  autor  do  projecto.  Dessa 
        reuniao nao resultou nada de concreto. --------------------------- 
 
        III - ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------- 
 
        1 - EXPEDIENTE GERAL: -------------------------------------------- 
        1.1 - PARQUE  DE  CAMPISMO  DA  ILHA  DO  PESSEGUEIRO - Reclamacao 
        apresentada por Rita Romeiro: ------------------------------------ 
        Presente of. c/ entrada n. 9210, de 2000-06-07, informando sobre a 
        referida reclamacao e as  diligencias  ja  efectuadas para que tal 
        nao volte a acontecer. ------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:"A  CMS  aceita  a 
        justificacao.  Transmitir a reclamante".-------------------------- 
 
        1.2 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SINES - GPI'S/2000 - 
        Grupo de Primeira  Intervencao  de  Fogos  Florestais  - Pedido de 
        refeicoes:-------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Presente of. c/ entrada n.  9558, de 2000-06-13, solicitando apoio 
        no fornecimento de almocos ao pessoal de servico, no periodo de 01 
        de Julho a 30 de Setembro.---------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:"A  CMS  concorda. 
        Transmitir ao Encarregado do Refeitorio".------------------------- 
 
        1.3 -  ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE  SINES  - Apoio 
        financeiro: ------------------------------------------------------ 
        Presente of. c/ entrada n.  9557, de 2000-06-13, solicitando apoio 
        financeiro, no valor de  500.000$00,  para fazer face aos encargos 
        com a realizacao  de  um  espectaculo  de  variedades no dia 21 de 
        Junho/2000.------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS aprova a atribuicao 
        do subsidio solicitado".------------------------------------------ 
 
        1.4 - ASSOCIACAO DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS DE SINES - GPI'S/2000 
        Grupo de Primeira Intervencao de Fogos Florestais - Subsidio:----- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  9556,  de  2000-06-13, solicitando 
        concessao de um subsidio  de 900.000$00. ------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado".--------------- 
 
        1.5 - COMISSAO EXECUTIVA  DO  XXV  ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE 
        CABO VERDE Comemoracoes em Portugal - Apoio financeiro: ---------- 
        Presente of. c/ entrada  n9322,  de 2000-06-08, informando sobre o 
        projecto do programa  das  comemoracoes  em epigrafe e solicitando 
        apoio financeiro. ------------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS atribui um subsidio 
        de 50.000$00".---------------------------------------------------- 
 
        1.6 - AMLA -  ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS  DO LITORAL ALENTEJANO - 
        Empreitada de Concepcao e Construcao do Sistema de Transferencia e 
        Tratamento dos Residuos Solidos  do  Alentejo Litoral, Aljustrel e 
        Ferreira do Alentejo: -------------------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n. 9316, de 2000-06-08, enviando a acta n. 
        74 da reuniao sobre a empreitada referida em epigrafe.------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" "Tomamos conhecimento". 
 
        1.7   -   SISAQUA   SISTEMAS   DE   SANEAMENTO   BASICO,   LDA.  - 
        Relatorios de Exploracao/manutencao da ETAR  de Porto Covo - Marco 
        e Abril de 2000: ------------------------------------------------- 
        Presente of.  c/  entrada  n.  9385,  de  2000-06-09,  enviando os 
        Relatorios em epigrafe.------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" "Tomamos conhecimento". 
 
        1.8 -  GRUPO  DESPORTIVO  E  CULTURAL  DOS  MORADORES  DO CASOTO - 
        Subsidio extraordinario: ----------------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  8969,  de  2000-06-05, solicitando 
        atribuicao de um subsidio para  aquisicao de uma maquina destinada 
        a provas de tiro aos pratos. ------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS atribui um subsidio 
        extraordinario para reforco das actividades desportivas".--------- 
 
        1.9 - CERCIGRANDOLA -  COOPERATIVA  PARA A EDUCACAO E REABILITACAO 
                                                                   .../...
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        DE  CIDADAOS INADAPTADOS DE GRANDOLA, CRL -  Apoio no fornecimento 
        de refeicoes - 3 a 7 de Julho: ----------------------------------- 
        Presente fax c/ entrada n.  9253, de 2000-06-08, solicitando apoio 
        no   fornecimento   gratuito   de   40   almocos   destinados  aos 
        participantes numa colonia de ferias a realizar nas instalacoes do 
        Centro Regional de Seguranca Social.------------------------------ 
        Aprovado, por unanimidade. --------------------------------------- 
 
        FOI FEITA INTERRUPCAO PARA  ALMOCO, RECOMECANDO OS TRABALHOS PELAS 
        16.00 H. --------------------------------------------------------- 
 
        1.10 - CESUR - CENTRO  DE  SISTEMAS URBANOS E REGIONAIS - Proposta 
        de Protocolo de Cooperacao entre  a  Camara Municipal de Sines e a 
        INVESFER: -------------------------------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  8151,  de  2000-05-19,  enviando a 
        proposta em epigrafe. -------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:"Arquivar.  A  CMS 
        apresentou contra proposta a REFER pelo que sera substituida".---- 
 
        1.11  -  ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE  SINES  - VII 
        Convivio de Acordeonistas e Organistas - 2 de Julho/2000 - Apoio:- 
        Presente of. c/ entrada n.  9548, de 2000-06-12, solicitando apoio 
        para montagem de  palco,  estrutura  para  esplanada e montagem de 
        bar, gambiarras para iluminacao  do  recinto  e fornecimento de 40 
        refeicoes para os participantes na iniciativa.-------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS podera montar o 
        palco e dar  o  apoio  de  electricista,  fornecendo igualmente as 
        refeicoes".------------------------------------------------------- 
 
        1.12 - CRIACAO DA RESERVA NATURAL  DAS  LAGOAS DE SANTO ANDRE E DA 
        SANCHA (RNLSAS) - Processo de Inquerito Publico: ----------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  7898,  de  2000-05-16,  enviando o 
        processo referido em epigrafe. ----------------------------------- 
        Presentes os pareceres  tecnicos  do   Arq.  Cardoso  e Eng. Pedro 
        Martins. --------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS concorda com os 
        pareceres  tecnicos  que   devem   ser   reunidos   apenas  num  e 
        transmitidos a Direccao do Parque Natural".----------------------- 
 
        1.13 - MARIA FERNANDA  GOMES  PEREIRA  CASTRO  E JOAQUIM ORTIGA DE 
        CASTRO - Lote 62 do Loteamento do Farol: ------------------------- 
        Presente req.  c/  entrada  n.  9486,  de  2000-06-12, solicitando 
        transferencia do direito de superficie  do lote em referencia para 
        os seus filhos TIAGO GOMES ORTIGA DE CASTRO e SAUL GOMES ORTIGA DE 
        CASTRO. ---------------------------------------------------------- 
        Mereceu,  por   unanimidade,   o   despacho   de:"A   CMS  nao  ve 
        inconveniente".--------------------------------------------------- 
 
        1.14 - ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS PORTUGUESES - 
        Regime de instalacao das  infraestruturas de telecomunicacoes - DL 
        59/2000, de 19 de Abril: ----------------------------------------- 
        Presente of. circ.  c/  entrada  n.  9746, de 2000-06-16, enviando 
                                                                   .../...
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        copia de oficio  dirigido  ao  Ministro  do  Equipamento Social no 
        sentido  de  se   proceder   a   suspensao  do  referido  diploma, 
        enveredando-se por um processo de racionalizacao dos procedimentos 
        estabelecidos no regime  de  licenciamento  de obras particulares, 
        eliminando  circuitos  atraves   da   responsabilizacao   clara  e 
        objectiva dos tecnicos autores dos projectos.--------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        1.15 - MARIA DEOLINDA DO NASCIMENTO - Venda ambulante:------------ 
        Presente req.  c/  entrada  n.  9820,  de  2000-06-19, solicitando 
        autorizacao para venda ambulante,  junto  a Praia da Navalheira ou 
        junto a Praia da Ilha do Pessegueiro, nos meses de Julho e Agosto. 
        Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:"A   CMS  nao  tem 
        competencia  para  aprovar  venda  ambulante  nesta  area.  Devera 
        dirigir-se  ao  Parque  Natural  do  Sudoeste  Alentejano  e Costa 
        Vicentina".------------------------------------------------------- 
 
        1.16 - FLORIVAL DA CONCEICAO SEMEDO  - Venda de Pre-Fabricado n. 2 
        - Beco da Floresta: ---------------------------------------------- 
        Presente req.  c/  entrada  n.  8324,  de  2000-05-23, solicitando 
        reapreciacao   quanto   ao   pedido   para   venda   do   referido 
        pre-fabricado, pois ja tem dois interessados na aquisicao.-------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS nao concorda com a 
        transaccao proposta, pelo que ira  efectuar a avaliacao do imovel, 
        sem qualquer recheio, que  nao  faz  parte do mesmo. Oportunamente 
        apresentara a proposta ao requerente".---------------------------- 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
        2.1 - AMDB  -  ASSOCIACAO  DE  MUNICIPIOS  DO  DISTRITO DE BEJA - 
        Actualizacao da comparticipacao para o ano 2000: ----------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  9112,  de 2000-06-06, informando dos 
        valores  da  comparticipacao  para  o  ano  de  2000,  cabendo  ao 
        Municipio de Sines a  importancia  de 120.000$00/mes e solicitando 
        regularizacao da quotizacao.-------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:"A   CMS  nao pode 
        concordar que a percentagem do  aumento  da quota para o Municipio 
        de Sines seja superior aos restantes e nao aprova assim a proposta 
        recebida".-------------------------------------------------------- 
 
        2.2  - CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DA AREA DE SINES - 
        Revisao da quotizacao mensal: ------------------------------------ 
        Presente of. c/ entrada n.  9470,  de 2000-06-12, informando que o 
        valor  da  quotizacao  foi   alterado  para  840$00,  mensais  por 
        trabalhador, com efeitos a partir de Janeiro de 2000.------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o   despacho  de:"Aprovado o aumento da 
        quotizacao proposto".--------------------------------------------- 
 
        2.3  - CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DA AREA DE SINES - 
        Presente oficio  datado  de  2000-03-03  informando  da eleicao do 
        Conselho Administrativo do Cemetra.------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o   despacho  de:"Tomamos conhecimento" 
                                                                   .../...
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        2.4 - EMPREITADA  DE  INFRAESTRUTURAS  DO  LOTEAMENTO DO FAROL  2. 
        FASE - Trabalhos a Mais:------------------------------------------ 
        Presente informacao da Tecnica Lucia Nascimento sobre a empreitada 
        em epigrafe e propondo a aprovacao  dos trabalhos a mais, no valor 
        de 3.184.940$00+IVA, conforme orcamentos apresentados pela Empresa 
        Milvila, Lda. e a realizacao de contrato adicional.--------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado".--------------- 
 
        2.5 - OPERACAO DE LOTEAMENTO DA ZIL  2 - ALTERACAO DA AREA DO LOTE 
        N. 109 E CONSTITUICAO DE NOVO LOTE N. 109 - A: ------------------- 
        Foi   presente   a   informacao   da   Seccao   de   Patrimonio  e 
        Aprovisionamento  sobre  a  situacao  em  termos  matriciais  e de 
        registo do  referido  lote,  que  por  lapso  e desconhecimento do 
        Municipio, parte do lote  ja  tinha  sido cedido pelo  Gabinete da 
        Area de Sines como uma parcela  de  terreno com area de 1972 m2. A 
        referida parcela encontra-se inscrita  na matriz predial urbana da 
        Freguesia de Sines sob o artigo  2424, na Reparticao de Financas e 
        descrita  na  Conservatoria   do   Registo   Predial   sob  o   n. 
        01547/221294.----------------------------------------------------- 
        Face ao desconhecimento  foi  o  mesmo  lote  participado junto da 
        Reparticao  de  Financas   do   Concelho   de   Sines  atraves  da 
        apresentacao da declaracao modelo  129,  em  03  de Junho de 1998, 
        ainda sem  inscricao  propria,  tendo  sido  declarada  a  area de 
        3477,70 m2, incluido a  area  cedida  pelo  o  gabinete da Area de 
        Sines  e  descrito  na   Conservatoria   do  Registo  Predial   n.   
        2753/981018.------------------------------------------------------ 
        Com base na deliberacao  de  06  de  Abril  de 2000, da reuniao de 
        Camara, procedeu-se a rectificacao  da  area  do lote 109 junto da 
        Reparticao  de  Financas  de   Sines   corrigido-se  a  area  para 
        1505,70m2.-------------------------------------------------------- 
        A area cedida pelo  Gabinete da  Area  de  Sines de 1972 m2 e area 
        cedida pela Camara Municipal de 1505,70m2 encontram-se na posse da 
        Empresa  Larajinha  Ld.,  com   sede   em  Sines,  em  direito  de 
        superficie.------------------------------------------------------- 
        Apreciado o assunto  a  Camara  Municipal delibera por unanimidade 
        aprovar o seguinte:----------------------------------------------- 
        1.  A  Operacao  de  Loteamento   denominada  ZIL  -  II  que  era 
        constituida por 470 lotes passa a ser constituida por 471 lotes; 
        2. O lote 109 fica com a  area de 1505,70m2 e a parcela de terreno 
        entregue pelo GAS - Gabinete da Area de Sines passa a constituir o 
        lote  n. 109-A com a area de 1972 m2.----------------------------- 
 
        2.6 - MAPA DE CONSUMOS DE GASOLEO - Maio/2000:-------------------- 
        Aprovado, por unanimidade,  o  referido  mapa.  Cobrar  o valor do 
        gasoleo, as seguintes entidades: --------------------------------- 
        - Ginasio Clube de Sines - 49.920$00; - Santa Casa da Misericordia 
        de Sines - 174.960$00;  -  Cercisiago  - 245.640$00; Vasco da Gama 
        Atletico  Clube  -  282.120$00;  Junta  de  Freguesia  de  Sines - 
        22.440$00. ------------------------------------------------------- 
        Nao cobrar o valor  de  1.230.000$00  aos Bombeiros Voluntarios de 
        Sines. ----------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        2.7 - CONSTRUCOES PIDWELL &  BARBOSA,  LDA. - Obras de reparacao - 
        Bairro do Encalho - Intemperie de 31 de Dez. 1998:---------------- 
        Presente factura n. 1096,  no  valor  de 2.441.961$00, referente a 
        diversos trabalhos  de  construcao  civil  realizadas  no referido 
        Bairro. ---------------------------------------------------------- 
        Aprovada, por maioria,  com  a  abstencao  dos Senhores Vereadores 
        Guinote, Mascarenhas e Pimenta,  a proposta do Sr. Vice-Presidente 
        de aprovar  o  pagamento  da  factura  respeitante  a trabalhos de 
        reparacao de emergencia, em habitacoes danificadas pela intemperie 
        de 31 de Dezembro de 1998. --------------------------------------- 
 
        2.8 - CONSTRUCOES PIDWELL &  BARBOSA,  LDA. - Obras de reparacao - 
        Bairro da Costa do Norte  - Intemperie de 31 de Dez. 1998:-------- 
        Presente factura n. 1087,  no  valor  de 5.598.258$00, referente a 
        diversos trabalhos  de  construcao  civil  realizadas  no referido 
        Bairro. ---------------------------------------------------------- 
        Aprovada, por maioria,  com  a  abstencao  dos Senhores Vereadores 
        Guinote, Mascarenhas e Pimenta,  a proposta do Sr. Vice-Presidente 
        de aprovar  o  pagamento  da  factura  respeitante  a trabalhos de 
        reparacao de emergencia, em habitacoes danificadas pela intemperie 
        de 31 de Dezembro de 1998. --------------------------------------- 
 
        2.9 - CONSTRUCOES PIDWELL &  BARBOSA,  LDA. - Obras de reparacao - 
        Bairro das Barradas - Intemperie de 31 de Dez. 1998:-------------- 
        Presente factura n. 1092,  no  valor  de 7.702.093$00, referente a 
        diversos trabalhos  de  construcao  civil  realizadas  no referido 
        Bairro. ---------------------------------------------------------- 
        Aprovada, por maioria,  com  a  abstencao  dos Senhores Vereadores 
        Guinote, Mascarenhas e Pimenta,  a proposta do Sr. Vice-Presidente 
        de aprovar  o  pagamento  da  factura  respeitante  a trabalhos de 
        reparacao de emergencia, em habitacoes danificadas pela intemperie 
        de 31 de Dezembro de 1998. --------------------------------------- 
 
        2.10 - EMPREITADA DE ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA B DO PGU DE SINES: 
        A CMS  aceitou,  por  unanimidade,  as  sugestoes  dos moradores e 
        comerciantes da Zona, tendo  decidido  anular o concurso publico e 
        reformular o projecto. ------------------------------------------- 
        Deve, assim, ser publicado, nos jornais: Noticias de Sines, Diario 
        de Noticias e Boletim de Informacao. ----------------------------- 
        Informar o GAT que a CMS abandonou este projecto.----------------- 
 
        2.11 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - Subsidio - Construcao de 1 
        sala  de   aula:   Presente   processo   referente  ao  pedido  de 
        colaboracao no processo de  expansao  da  rede  de ensino em Santa 
        Cruz, Cabo Verde.------------------------------------------------- 
        Presente fax datado  de  15  de  Maio  de  2000,  informando que o 
        orcamento de 1.361.000$00 c.v.  (=  2.722.000$00  PTE) e  o  valor 
        para uma unica sala de aula, sendo o custo total das duas salas de 
        aula de 2.722.000$00 c.v. (= 5.444.000$00 PTE).------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS corrige o despacho 
        de  2000-06-08.  Assim  sera   atribuido   subsidio  no  valor  de 
        2.722.000$00, em moeda portuguesa, a  pagar  50%  em 2000 e 50% em 
        2001 para construcao de uma sala de aula".------------------------ 
                                                                   .../...
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        2.12  -  CAMARA  MUNICIPAL   DE   SANTA  CRUZ  -  Apoio  materiais 
        desportivos: ----------------------------------------------------- 
        Presente fax c/ entrada  n.  9082, de 2000-06-06, enviando convite 
        para Festa religiosa no  dia  25  de  Julho e solicitando apoio em 
        materiais desportivos. ------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  oferece:  Um 
        Equipamento para equipa de futebol juvenil (13/15 anos); 5 tacas e 
        50 medalhas".----------------------------------------------------- 
 
        Presente mapa de superficiarios da  ZIl 2, indicando as rendas dos 
        contratos  e  as  que  ficarao  a  ser  pagas  com  o  novo valor, 
        registando a diferenca anual de cada uma.------------------------- 
        A CMS aprova, por unanimidade,  o presente mapa.  Devem ser feitos 
        adicionais as escrituras com os  novos  valores das rendas e desde 
        que nessa data  os  pagamentos  sejam  regularizados por parte dos 
        superficiarios.--------------------------------------------------- 
 
        2.14 - ESCOLA C+S VASCO DA GAMA  -  333 P - Subsidio - Encontro de 
        Escolas do Litoral Alentejano: ----------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n. 7946, de 2000-05-16, informando sobre a 
        iniciativa em epigrafe e solicitando apoio financeiro. ----------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado um subsidio de 
        50.000$00".------------------------------------------------------- 
 
        3 - EXPEDIENTE DE OBRAS: ----------------------------------------- 
        3.1 - APS - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES - Grupo de Trabalho de 
        acompanhamento da Pedreira: -------------------------------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  165,  de 2000-02-25, enviando quatro 
        plantas no  ambito  do  Grupo  de  Trabalho  de  Acompanhamento da 
        exploracao da Pedreira. ------------------------------------------ 
        Presente parecer tecnico do Eng. Pedro Martins e Arq. Cardoso.---- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  concorda com a 
        localizacao das estacoes de Controlo propostas.   Quanto a zona de 
        expansao da  Pedreira  para  sul, esta  devera  ser equacionada em 
        simultaneo com a delimitacao da area de jurisdicao da APS, junto a 
        Zona de Expansao Sul".-------------------------------------------- 
 
        3.2 - FRANCISCO COSTA LOUREIRO - Lote 1043 da ZIL 2:-------------- 
        Presente   req.    c/    entrada    n.    812,    de   2000-05-29, 
        solicitando autorizacao para vender  as benfeitorias existentes no 
        referido lote a Vitor Manuel Silva Goncalves e Cilena Isabel Silva 
        Setero. ---------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"O requerente deve indicar 
        o valor  que  pretende  vender.   A  Eng.  Rosa  devera proceder a 
        avaliacao".------------------------------------------------------- 
 
        3.3 - SOCIEDADE URBANIZADORA  DA QUINTA DAS FLORES, LDA.:--------- 
        Presente  o  processo  referente  ao  pedido  de  licenciamento do 
        loteamento da Quinta das Flores.---------------------------------- 
        Presente o parecer desfavoravel  do  CESUR e dos Servicos Tecnicos 
        da CMS.----------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Indeferido o projecto de 
        loteamento, nos termos do  parecer  tecnico  da equipa do Plano de 
        Pormenor (c/ excepcao da alinea a)  do  n. 2, do parecer do CESUR, 
        elementos entretanto entregues)".--------------------------------- 
 
        3.4 - MANUEL JOSE ROCHA EMIDIO - Lote 183 da ZIL 2: -------------- 
        Presente processo referente  ao  pedido  de venda das benfeitorias 
        existentes no lote em referencia, a Micael A. S. Raposo. --------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"O  requerente devera 
        informar qual o valor que  pretende vender as benfeitorias; A Eng. 
        Rosa devera proceder a avaliacao".-------------------------------- 
 
        3.5 -  CONCURSO  LIMITADO  PARA  A  EMPREITADA  DA REMODELACAO DOS 
        ESPACOS EXTERIORES DO BAIRRO MARITIMO EM SINES: ------------------ 
        Presente  relatorio  da  Comissao  de  Analise  das  propostas  do 
        Concurso  referido  em  epigrafe  com  proposta  de  adjudicacao a 
        empresa  Teodoro,  Gomes,  Alho  &  Filhos,  Lda,  pelo  valor  de 
        24.829.987$00+IVA.------------------------------------------------ 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Proceder  a audiencia 
        previa com indicacao de  que  a  CMS  tem  intencao de adjudicar a 
        Firma  Teodoro  Gomes   Alho.    Caso   nao  existam  reclamacoes, 
        considera-se, desde ja, aprovada a adjudicacao".------------------ 
        Apresentar candidatura ao PORA para pedido de financiamento.------ 
 
        3.6  -  INFORMACAO  A  CAMARA  DOS  DESPACHOS  EXARADOS  PELA SRA. 
        VEREADORA  DO  PELOURO,  CONFORME   DELEGACAO  E  SUBDELEGACAO  DE 
        COMPETENCIAS DELIBERADA EM REUNIAO DE 99-11-03, NOS TERMOS DO ART. 
        65, N. 1 E ART. 69, N. 2 DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO:-------- 
        A  Camara  Municipal  tomou  conhecimento  dos mapas anexos a esta 
        minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ 
        - Licencas de construcao   emitidas   no   periodo   de 05 a 16 de 
          Junho. --------------------------------------------------------- 
        - Projectos indeferidos no periodo de 05 a 16 de Junho.----------- 
 
        IV - DEPOIS DA ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------- 
        1 - LOTEAMENTO DA QUINTA DE SANTA CATARINA: ---------------------- 
        Presente informacao do  CESUR  apresentando  duas  solucoes para o 
        referido Loteamento. --------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador Guinote  ausentou-se  da  sala durante a apreciacao 
        deste ponto por estar legalmente impedido. ----------------------- 
        A CMS aprovou, por unanimidade,  a  solucao A proposta pelo CESUR. 
        Transmita-se ao loteador   para  apresentar  proposta de alteracao 
        do loteamento.---------------------------------------------------- 
 
        2 -  CONCURSO  PUBLICO  PARA  EXECUCAO  DO  PROJECTO DA BIBLIOTECA 
        MUNICIPAL: ------------------------------------------------------- 
        A CMS deliberou, por unanimidade,  anular o referido concurso, uma 
        vez que uma entidade exterior  assumiu o compromisso de oferecer o 
        projecto a CMS. -------------------------------------------------- 
          
        3 - ENQUADRAMENTO JURIDICO PARA A CONSTRUCAO  DE HABITACAO SOCIAL: 
        Presentes   pareceres  juridicos    e   tecnicos   sobre  as  tres 
        modalidades  de  relacao  com  o  empreiteiro  para  construcao da 
                                                                   .../...
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        Habitacao Social.------------------------------------------------- 
        Deliberado, por unanimidade, aprovar  a  modalidade dois - Permuta 
        de bens presentes por bens futuros  com a cedencia dos terrenos em 
        regime de direito de  superficie a empresa construtora, adquirindo 
        posteriormente os fogos construidos. 
 
        4 - EMPRESA MUNICIPAL:  Presente  o projecto de estatutos e estudo 
        economico.  O  objecto  abrange  praticamente  todos  os  servicos 
        urbanos da CMS. -------------------------------------------------- 
        A CMS delibera, por unanimidade, a criacao da Empresa Municipal de 
        Servicos Urbanos, aprova, ainda,  o  projecto  de Estatutos com as 
        alteracoes nela  introduzidas.   Envie-se  a  Assembleia Municipal 
        para aprovacao. -------------------------------------------------- 
 
        5 - CONTRATACAO DE  10  NADADORES-SALVADORES  para as praias de S. 
        Torpes, Vieirinha, Morgavel, Praia Grande, Ilha do Pessegueiro:--- 
        O Sr. Vereador Ferreira Costa  deu conhecimento a Camara Municipal 
        da  contratacao  de   10   nadadores-salvadores,  para  as  praias 
        referidas    em    epigrafe,     durante    a    presente    epoca 
        balnear.---------------------------------------------------------- 
 
        V  - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 20.00 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
        de  Magalhaes,   Directora   do   Departamento   Administrativo  e 
        Financeiro que lavrei a presente acta, a subscrevo.--------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 


