
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ***************************************************************** 
 
            *** C A M A R A   M U N I C I P A L   D E   S I N E S  *** 
 
        ***************************************************************** 
 
 
 
 
                                 A C T A   N.28/2000               PAG. 1 
                                 ******************* 
 
                                     M I N U T A 
                                     *********** 
 
 
 
        Aos TREZE de JULHO  do ano DOIS  MIL nesta Cidade de Sines  e Sala 
        de  Sessoes  do Edificio   dos  Pacos  do Concelho, teve  lugar  a 
        REUNIAO  EXTRAORDINARIA  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 
 
        FALTA JUSTIFICADA - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA (Ferias) 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 18.00 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. VEREADOR PIMENTA,  colocou  a questao da qualidade da agua 
        na Praia de Sines, pois correm rumores de que esta impropria.----- 
        O Sr. Presidente, declarou que ja tencionava apresentar a situacao 
        a CMS e acrescentou  que  tudo  comecou  quando em finais de Junho 
        recebeu a informacao da APS de que das analises regulares feitas a 
        agua  da  Praia  Vasco  da  Gama,  resultava  que  em  Abril havia 
        resultados positivos,  mas  que  analises  mais  recentes  ja eram 
        negativas.   Os  resultados  que  a  CMS  recebe  regularmente das 
        analises feitas pela ARS, que e a autoridade sanitaria, dao a agua 
        propria e de qualidade para uso balnear.-------------------------- 
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        Porem, como a APS  fez  analises  a parametros nao obrigatorios, a 
        CMS no sentido de salvaguardar  situacoes dubias, que pudessem por 
        em risco a saude dos utentes da Praia Vasco da Gama, mandou tambem 
        fazer colheita pela Clidis,  em  varias  pontos da Praia, as quais 
        foram enviadas para o  Instituto  Ricardo Jorge, unico laboratorio 
        credenciado para  este  efeito,  do  qual  ainda  nao  haviam sido 
        recebidos resultados.--------------------------------------------- 
        No dia 11  de  Julho  teve  lugar  na  Camara  uma reuniao entre o 
        Presidente, um representante  da  APS  e  a  Dra. Fernanda Santos, 
        autoridade de saude publica concelhia,  em que esta transmitiu que 
        nao havia razoes  para  alarme,  pois  os  resultados apurados nao 
        punham em causa a saude publica nem a utilizacao da Praia. ------- 
        O Sr. Presidente informou, ainda,  que na altura da reuniao a Dra. 
        Fernanda Santos estava reunida com  o Coordenador da Sub-Regiao de 
        Saude Publica, e  que  se  alguma  medida  fosse necessaria, seria 
        transmitida imediatamente a Camara. ------------------------------ 
        Das intervencoes dos restantes Vereadores ressaltou como  primeira 
        preocupacao a saude dos utentes  da Praia, sobretudo criancas, mas 
        tambem o bom nome de  Sines,  pois qualquer medida de limitacao do 
        uso da Praia  poderia  prejudicar  toda  a actividade turistica no 
 
 
        II - ORDEM DE TRABALHOS: ----------------------------------------- 
        1 - PROJECTO HABITACAO SOCIAL - BAIRRO DA FLORESTA: -------------- 
        A CMS apreciou  a  memoria  descritiva e justificativa apresentada 
        pelo Coordenador do  projecto,  Arq.  Luis Francisco, tendo optado 
        por se pronunciar apenas  sobre  a  parte respeitante aos aspectos 
        construtivos, a fim de dirigir carta as Empresas seleccionadas. -- 
        Face as propostas, a  Camara  aprovou-as, na generalidade, devendo 
        serem alteradas nos seguintes pontos:----------------------------- 
        1.1 - Iluminacao Viaria - As colunas de iluminacao publica deverao 
        ser metalicas em  vez  de  fibrocimento,  dado  o  seu custo muito 
        inferior. -------------------------------------------------------- 
        1.2 - Iluminacao  Urbana  -  Sao  aprovadas  as colunas propostas, 
        desde que se insiram   nos  tipos  aceites  pela EDP, no ambito do 
        contrato de concessao. ------------------------------------------- 
        1.3 - Cobertura -  Na  sequencia  da  decisao anterior da Camara a 
        cobertura devera  ser  em  telha  luzalite,  devidamente assente e 
        tapada pela platibanda por se considerar ser mais eficaz e de mais 
        economica manutencao futura.-------------------------------------- 
        1.4  -  Vidros  -  Os vidros a empregar serao "liso normal",  pois 
        considera-se o laminado com 6 mm de espessura muito mais caro.---- 
        Nota: Em todos os casos  deve  ser evitada a referencia expressa a 
        "marcas comerciais".---------------------------------------------- 
 
        2 - PROJECTO DE ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA NASCENTE DA QUINTA DOS 
        PASSARINHOS: ----------------------------------------------------- 
        Presente projecto apresentado pelo GAT.  Aprovado, por unanimidade 
        o projecto e decidido lancar,  de imediato, concurso limitado para 
        a sua execucao.--------------------------------------------------- 
        O  projecto  de  iluminacao  publica  devera  ser  encomendado  ao 
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        exterior. -------------------------------------------------------- 
 
        3 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINES: ------------------------- 
        O Sr. Presidente deu conhecimento  da nova carta recebida da Santa 
        Casa em 7 de Julho e  de  que,  no seu seguimento o Sr. Presidente 
        marcou reuniao entre ele proprio  acompanhado  do Arq. Cardoso e o 
        Provedor acompanhado do Tecnico responsavel pelo projecto.-------- 
        O Sr. Vereador Guinote reafirmou  que  em seu entender nao deveria 
        haver nova reuniao, a qual da a  entender que a CMS aceita rever o 
        projecto o que nao  deveria  acontecer.  Este projecto deveria ser 
        pura e simplesmente abandonado, ate porque na reuniao entre o Arq. 
        Cardoso e o Eng. Tecnico Vinagre ficou claro, tanto quanto nos foi 
        transmitido, que nao existe  disponibilidade do tecnico autor para 
        a revisao do projecto. ------------------------------------------- 
 
        O Sr.  Vereador  Costa,  interveio,  manifestando posicao identica 
        mas, respeitando algumas  sensibilidades  expressas em  reuniao da 
        Camara, aceita que o Sr. Presidente faca uma ultima diligencia, no 
        sentido de que,  sendo  introduzidas as alteracoes indispensaveis, 
        este projecto possa ainda vir a ser aprovado.--------------------- 
 
        O Sr. Vereador Guinote defende que seja imediatamente estabelecido 
        um protocolo e, com base  nele, se procurem solucoes alternativas, 
        de acordo com  a  decisao  anterior  da  Camara permite avancar de 
        forma rapida e participada  para  uma  solucao consensual e para a 
        resolucao  do  problema  que  e  o  interesse  desta  Camara  e da 
        populacao. ------------------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador Pimenta reafirma as suas posicoes anteriores em que 
        ter colocado condicoes claras a sua aprovacao.-------------------- 
        Defende que se deva manter a decisao tomada de a Camara pagar novo 
        projecto e de  estabelecer  um  protocolo.   Compreende  que o Sr. 
        Presidente possa  reunir  e  aceita  que  este  projecto possa ser 
        recuperado desde que sejam introduzidas alteracoes substanciais.-- 
        Acordou-se, assim, por unanimidade,  que  a CMS concorda que o Sr. 
        Presidente, apresente a seguinte posicao da Camara:--------------- 
        - Em primeiro lugar  deveria  ser  estabelecido um protocolo e que 
        sejam estudadas as  necessidades de instalar novos equipamentos na 
        Cidade de Sines, no ambito dos Planos de Pormenor em curso.------- 
        No caso de a Santa Casa  persistir  na aprovacao deste projecto, o 
        edificio deveria baixar de  5  para  4   pisos  e o espaco entre o 
        projectado e o existente  devera  ficar  em aberto para distinguir 
        bem as duas  construcoes,  de  acordo  com  o  parecer do Sr. Arq. 
        Cardoso, aprovado pela Camara e  que  e do conhecimento do Tecnico 
        responsavel pelo projecto da Misericordia, Eng. Vinagre. --------- 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra esta 2.  solucao.------------- 
 
        4 - APOIO A ASSOCIACAO DE ARMADORES; ----------------------------- 
        O Sr. Presidente  informou  a  Camara,  de  que  em  reuniao com a 
        Direccao  da  Associacao,   esta   comunicou  que  nao  pretendera 
        utilizar  uma  carrinha   emprestada,    preferindo  adquirir  uma 
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        viatura, pelo que solicitam que a  CMS comparticipe com 50% da sua 
        aquisicao. ------------------------------------------------------- 
        O Sr.  Vereador  Pimenta  sugere  que  a  Camara  venda a carrinha 
        existente  por  um  valor  simbolico,  ficando  esta  na  posse da 
        Associacao.------------------------------------------------------- 
        O Sr. Presidente concorda com  esta  solucao, mas propoe que fique 
        aprovado tambem a da Associacao de Armadores.--------------------- 
        Foi assim,  aprovado,  por  maioria,  com  o  voto  contra da Sra. 
        Vereadora Carmem, que a CMS  venda  por preco simbolico a carrinha 
        usada da CMS, sendo o Sr. Presidente portador da proposta.-------- 
        Caso a Associacao nao  aceite,  e  aprovado, por maioria com votos 
        contra do Vereador Guinote e  Vereadora  Carmem, que a CMS suporte 
        50% da aquisicao de uma carrinha  de  9 lugares no valor maximo de 
        4 000 contos,  o  qual  devera  ser  adquirida  pela Associacao em 
        sistema  "leasing"   em   tres   ou   quatro   anos,  transferindo 
        regularmente a Camara a sua comparticipacao. --------------------- 
 
        7 - PASTELARIA VELA D'OURO: -------------------------------------- 
        Presente requerimento  da  Pastelaria  Vela  D'Ouro  a solicitar o 
        corte do transito na Rua Teofilo de Braga e Largo  do  Bocage, dia 
        18 de  Julho  para  utilizacao  da  via  publica  no  dia  do  30. 
        Aniversario. ----------------------------------------------------- 
        Foi aprovado,  por  unanimidade  e  igualmente  a  apresentacao de 
        parabens a Gerencia da Pastelaria Vela DOuro.-------------------- 
 
        8 - CORTE DE TRANSITO  NA CIDADE DE SINES: ----------------------- 
        A semelhanca dos anos  anteriores  e  aprovado, por unanimidade, o 
        corte do transito no periodo de 01  de Julho e 15 de Setembro, nos 
        seguintes locais: ------------------------------------------------ 
        1 - Rua Teofilo Braga - entre a  Praca  Tomas  Ribeiro  e Largo do 
        Castelo, em dias de semana entre  as  19.00  H  e as 08.00 H e aos 
        fins-de-semana a partir das  13.00  H  de Sabado ate as 08.00 H de 
        2.  Feira. Aos feriados sera como aos Domingos. ------------------ 
        2 - Praca Marques de Pombal e  Rua  Vasco da Gama, em Porto Covo - 
        interrupcao permanente de 15 de Junho a 15 de Setembro.----------- 
 
        9 - CONCURSO LIMITADO PARA REPARACAO DA ESCOLA BASICA N. 1:------- 
        Face ao  pedido  de  prorrogacao  do  prazo  apresentado  por tres 
        empresas consultadas, e decidido,  por unanimidade, prorrogar este 
        ate as 10.00 H do dia 31 de Julho/2000. -------------------------- 
 
        III - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 20.30 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,   Jose Arcanjo Ferreira Costa, 
        Vice-Presidente que lavrei a presente acta, a subscrevo.---------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 


