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        Aos DEZASSEIS de OUTUBRO  do  ano  DOIS  MIL  E UM 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:----------------------------------------- 
 
        Pela Camara Municipal:-------------------------------------------- 
 
        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 (Em servico 
        externo da CMS) 
 
        Pela APS - Administracao do Porto de Sines:----------------------- 
 
                    - DR. EUGENIO BORRALHO - Presidente C.A. 
                    - COMANDANTE JOAQUIM AURELIANO - APS 
                    - ENG. ARNALDO SANTOS - Empresa Fiscalizacao 
                    - COMANDANTE LUIS ARROZ - Vogal C.A. 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 17  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 Chefe  de 
        Divisao de Administracao Geral.----------------------------------- 
 
        II - ORDEM DE TRABALHOS: ----------------------------------------- 
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        1. EXPLORACAO DA PEDREIRA DE MONTE CHAOS:------------------------- 
        Esta reuniao foi agendada na  ultima  reuniao de Camara de forma a 
        em conjunto com a APS debater  a questao da Exploracao da Pedreira 
        de Monte Chaos.--------------------------------------------------- 
        O Sr. Presidente da Camara comecou por referir que os municipes se 
        queixam nao so do estrondo como das vibracoes dos edificios.------ 
        A ideia e objectivo  desta  reuniao  e  a  troca de informacoes no 
        sentido de vir a minorar os impactes  da exploracao da pedreira.-- 
        O  Dr.  Borralho  em  nome  da  APS  comecou  por  lamentar  o nao 
        funcionamento da  Comissao  de  Acompanhamento,  mais  informou ir 
        realizar campanha de informacao na comunicacao social.------------ 
        Pediu que o Sr. Arnaldo  Santos desse algumas explicacoes tecnicas 
        sobre  os  rebentamentos.  Esta  a  ser  elaborado  um  estudo por 
        empresa independente sobre o ruido ambiental.--------------------- 
        O Comandante Aureliano enviou  a  CMS  sugestao de minuta a enviar 
        aos residentes  das  casas  consideradas  em  zona abrangida pelos 
        abalos.----------------------------------------------------------- 
        A  Eng.  Rosa  foi  contactada  tres  vezes  tendo  informado  que 
        aguardava instrucoes.--------------------------------------------- 
        Eng. Guinote - Parece  enfatizar-se  a  questao do ruido. De facto 
        este pode assustar as populacoes.  Mas  o que de facto o  preocupa 
        nao e o ruido sao os abalos, verdadeiros tremores de terra. Sao as 
        vibracoes das estruturas das habitacoes.  Esse  e que e de facto o 
        grande problema.-------------------------------------------------- 
        Ficou acordado que os registos semanais dos sismografos chegarao a 
        CMS pontualmente.------------------------------------------------- 
        Esta defenido pela APS que os valores nao ultrapassarao 10 m/m por 
        segundo a  excepcao da Escola Secundaria.------------------------- 
        Quanto  aos  valores  do   dia   10   de  Outubro   foram  pedidos 
        esclarecimentos ao empreiteiro.----------------------------------- 
        Eng. Arnaldo Santos -  Ha  seis  sismografos,  quatro fixos e dois 
        moveis. A zona pior e a zona Este devido ao veio de pedra.-------- 
        Por muita tecnica que se utilize  a verdade e que por vezes surgem 
        problemas devido sobretudo  ao  filao  da  rocha,  e  por vezes ha 
        imprevistos.------------------------------------------------------ 
        Eng. Guinote - Se os rebentamentos estao a 1/4 dos limites legais, 
        entao o que  pode  acontecer  com  um  rebentamento que ultrapasse 
        estes  valores  duas  vezes,   as  estruturas  nao  suportam  tais 
        vibracoes.-------------------------------------------------------- 
        Eng. Arnaldo Santos - O horario  de  fogo foi alterado para das 12 
        as 13 e das 17 as 18 horas.--------------------------------------- 
        Vereador Pimenta - Quando o  ex-GAS fez os primeiros rebentamentos 
        houve  protestos  generalizados  das  populacoes  e    os tecnicos 
        afirmavam que os valores  estavam  abaixo  dos limites legais, dai 
        que se tenham instalado medidores nas casas das pessoas.---------- 
        Os politicos que ouvem  as  pessoas  nao  querem que as populacoes 
        sejam prejudicadas ainda que  os  valores estejam muito abaixo dos 
        limites legais.--------------------------------------------------- 
        Estao  as  vibracoes   dentro   da   lei   mas  as  pessoas  ficam 
        prejudicadas.----------------------------------------------------- 
        Dr. Borralho - Pediu  que  seja  indicado   quem e  o interlocutor 
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        na CMS. Mais pensa que esta  reuniao devia ter acontecido antes do 
        inicio da exploracao.--------------------------------------------- 
        Sr. Vereador Ferreira Costa  -  Enquanto eleito preocupa-me que se 
        esteja sempre "agarrados" aos numeros.---------------------------- 
        Nao sao novos  os  rebentamentos,  e  se  nos atemos demasiado aos 
        numeros quem sai prejudicado sao  os municipes. Era importante dar 
        as pessoas alguma informacao, no sentido de gerar alguma confianca 
        de que serao ressarcidos.----------------------------------------- 
        Ha desconfianca, os rebentamentos nao  atingem os limites, dai que 
        nao ha responsaveis. Esta e a ideia da populacao.----------------- 
        A ideia e trabalhar em colaboracao a partir de amanha.------------ 
        A CMS durante esta semana ira  dizer  a APS se e aquela tecnica ou 
        qualquer outro tecnico.------------------------------------------- 
        Dr.  Borralho  -  Irao  ser  enviados  os  registos  semanais para 
        apreciacao da Camara.--------------------------------------------- 
        E importante que as reclamacoes que  chegam a Camara, vao no mesmo 
        dia para a APS, via fax.------------------------------------------ 
        A interlocutora da CMS e a Vereadora Carmem.---------------------- 
        Amanha a CMS ira reanalizar a questao do tecnico.----------------- 
        O que chegar a CMS ira  de  imediato  para  a APS. Mas quem quiser 
        vistorias pode pedi-las directamente a APS.----------------------- 
 
        A questao do Moinho de Monte Chaos:------------------------------- 
        Colocada ao Sr. Presidente a  questao  de  que o Moinho pode cair, 
        fotografa-se, filma-se e  depois  reconstroi-se  ou deixa-se cair. 
        Pode-se pensar noutro local.-------------------------------------- 
        Presidente - Sao monumentos simbolicos para Sines dai que lhe seja 
        dificil aceitar a sua mudanca.------------------------------------ 
        Poderia ser  reforcado  de  forma  a  que  nao  corra  o  risco de 
        derrocada.-------------------------------------------------------- 
        Comandante Aureliano - Nao  e  possivel  a transferencia, seria de 
        analisar a forma possivel de reforco/proteccao.------------------- 
        A exploracao da pedreira ira ate Maio de 2003.-------------------- 
        Um tecnico da APS ira analisar  a  forma de o proteger para evitar 
        grandes danos, fecha-lo, e ve-se no fim da exploracao qual e o seu 
        estado.----------------------------------------------------------- 
        Uma equipa tecnica conjunta CMS/APS ira ao lugar verificar.------- 
        A CMS indica o Sr. Arq. Falcao e o Sr. Eng. Albino Roque.--------- 
 
        III - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 18 horas e 30 minutos.--------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
        de Magalhaes, Chefe de Divisao de Administracao Geral, que  lavrei 
        a presente acta, a subscrevo.------------------------------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 


