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        Aos DOZE de AGOSTO 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 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
        FALTAS JUSTIFICADAS  - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS (FERIAS) 
                             - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO (FERIAS) 
 
        Por  convocacao  do   Sr.   Presidente   realiza-se  esta  reuniao 
        extraordinaria, para apresentacao e deliberacao sobre os seguintes 
        assuntos: 
        1 - PROPOSTA DE ALTERACAO DE COMPETENCIAS. 
        2 - PROTOCOLO COM A INVESFER. 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 11.00 Horas.------------------------------------- 
 
        I - ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------------------ 
        1 - PROPOSTA DE ALTERACAO DE PELOUROS:---------------------------- 
        O  Sr.  Presidente   apresentou   a   proposta   de  alteracao  de 
        competencias para as adequar a estrutura aprovada na restruturacao 
        de servicos:------------------------------------------------------ 
 
        PRESIDENTE:  Alem   da   coordenacao   dos   Gabinetes  que  estao 
        directamente na sua dependencia, fica com as seguintes areas:----- 
        - Divisao de Educacao, Accao Social e Saude 
        - Divisao de Cultura, Desporto e Juventude 
          O Sector de Desporto mantem-se no Sr. Vereador Nogueira 
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        VICE-PRESIDENTE:-------------------------------------------------- 
        - Divisao de Administracao Geral 
        - Divisao de Recursos Humanos 
        - Divisao Financeira 
        -  Gabinete  de  Informatica,  Sistemas  Informacao   Geografica e 
        Telecomunicacoes 
 
        VEREADORA CARMEM FRANCISCO:--------------------------------------- 
        - Divisao de Ambiente e Servicos Urbanos 
        - Divisao  de  Planeamento,  Gestao  Urbanistica  e Ordenamento do 
        Territorio 
        - Servico de Fiscalizacao e Contra-Ordenacoes 
 
        VEREADOR ANTONIO NOGUEIRA:---------------------------------------- 
        - Divisao de Obras, Transportes e Oficinas 
        - Sector de Desporto 
 
        A proposta foi aprovada, por unanimidade.------------------------- 
        Mais se delibera, nos termos do n.  1,  e n. 2, do art. 65, da Lei 
        169/99 e por delegacao da  Camara  no Sr. Presidente, que este por 
        sua vez subdelega,  e  ainda  delega  parte  das suas competencias 
        previstas no art. 68, da citada  Lei, nos Srs. Vereadores e para a 
        prossecucao  efectiva   das   suas   responsabilidades  nas  areas 
        funcionais dos servicos, conforme atribuicao supra.--------------- 
 
        Em proxima reuniao de  Camara  e  para  ficar anexado a acta virao 
        elencadas   as  competencias  que   a  Camara  delegou   no   Sr. 
        Presidente, ate para cumprimento da sugestao da Inspeccao do IGAT. 
 
        2 -  PROTOCOLO COM A INVESFER:------------------------------------ 
        O Sr. Presidente apresentou  a  proposta  de protocolo recebida da 
        Invesfer e o parecer sobre o mesmo apresentado pelo CESUR.-------- 
        A CMS nao deu o seu acordo ao texto do protocolo da Invesfer, e na 
        sequencia do parecer do CESUR de se constatar que em varios pontos 
        o  mesmo  nao  correspondia  a  posicao  defendida  pela  CMS, foi 
        aprovado, por unanimidade, novo protocolo a apresentar a Invesfer. 
        As divergencias da CMS  tem  a ver  em particular com os seguintes 
        pontos: 
        Terceira - 2. - Futura ocupacao dos edificios de habitacao da CP e 
        salvaguarda de uma solucao para os actuais moradores. 
        Terceira - 3. -  Aprovacao  da  Refer  para  que a Clidis possa de 
        imediato dar inicio  a construcao. 
        Quarta - 2. - Valor a financiar pela Invesfer. 
        Quarta - 3. - Espaco para eventual futura estacao de passageiros. 
        Quinta  -  1.  -  Cedencia  a   CMS  do  edificio  da  Estacao  de 
        Mercadorias. 
        Oitava - A obrigacao de a Invesfer executar as infra-estruturas na 
        area do seu loteamento. 
        Os  documentos  referidos:  Protocolo  apresentado  pelo Invesfer, 
        parecer do  Cesur  e  novo  protocolo  aprovado,  por unanimidade, 
        ficam anexos a presente acta fazendo parte integrante da mesma. 
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        O Sr. Presidente deu ainda conhecimento  a Camara da visita ao Sr. 
        Ministro do Ambiente onde foi recebido pelo seu Chefe de Gabinete. 
        O Sr.  Presidente  foi  acompanhado  do  Vice-Presidente,  do Arq. 
        Cardoso e do Prof. Nunes da Silva. 
        Foi apresentada a  preocupacao  da  CMS  com  a solucao do sistema 
        elevatorio de esgotos da cidade de  Sines para o qual se impoe uma 
        solucao rapida. 
        O Sr. Chefe de  Gabinete  reafirmou  a  posicao do Sr. Ministro ao 
        pretender uma  solucao  global  para  o  abastecimento  de  agua e 
        tratamento de esgotos  para  o  Pais.  Sines  insere-se no sistema 
        Multimunicipal do Baixo Alentejo e Litoral Alentejano. 
        Esta solucao, segundo  o  Chefe  de  Gabinete,  se  nao vier a ser 
        aceite pelos Municipios, nao  impedira  que outros projectos sejam 
        financiados. 
        O Sr. Presidente realcou a  situacao particular de Sines que sendo 
        obrigado a enviar os esgotos  para  a ETAR da Ribeira dos Moinhos, 
        visto que sendo esta  uma  ETAR para esgotos industriais necessita 
        dos esgotos domesticos de  Sines  para  um funcionamento eficaz, e 
        tambem obrigado a optar pela  solucao  mais  cara, nao so porque a 
        construcao  do   sistema   e   dispendioso   (custo   previsto  de 
        aproximadamente 700  mil  contos),  mas  tambem  porque os valores 
        apresentados como previsiveis no  primeiro estudo apresentado pelo 
        IPE, aponta para custos na  ordem  de 80$00/m3 de esgotos entrados 
        na ETAR. 
        Ora se Sines, construisse no Cabo  de Sines, uma ETAR, para onde a 
        maioria dos esgotos iriam  por  gravidade  nao  so o in vestimento 
        seria  menor,  como  os  custos  de  exploracao  seriam certamente 
        inferiores. O Sr.  Presidente,  informou  ainda  a  Camara, de que 
        mantem o pedido  de  audiencia  com  o  Sr. Ministro,  pois no seu 
        entender  Sines  deve  ser  objecto  de  tratamento  diferenciado, 
        lembrando tambem que  toda  a  sua  populacao tem sido prejudicada 
        pela poluicao originada pelas grandes empresas aqui instaladas. 
 
        A presente acta foi lida e  aprovada em minuta no final da reuniao 
        pelo que tosas as deliberacoes produzem efeitos imediatos.-------- 
 
        II - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 13.30 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Jose Arcanjo  Ferreira Costa, 
        Vice-Presidente que  lavrei a presente acta, a subscrevo.--------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 


