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        Aos SETE  de  NOVEMBRO  do ano DOIS MIL E UM 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 11,00  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 Assisten- 
        te Administrativa Especialista.----------------------------------- 
 
        II - ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------- 
 
        1 - SR. PRESIDENTE:----------------------------------------------- 
        1.1  -  PROVEDOR  DA  SANTA   CASA  DA  MISERICORDIA  DE  SINES  - 
        Queixa-Crime contra o Sr. Presidente da Camara Municipal de Sines: 
        Provedor  da  Santa  Casa  da  Misericordia  interpos queixa-crime 
        contra ele, Presidente  por  declaracoes  prestadas a proposito da 
        assinatura do Protocolo celebrado entre as duas entidades.-------- 
        A Camara considera que  estamos  perante  uma atitude insensata do 
        Sr. Provedor e que so pode  prejudicar nao so as relacoes entre as 
                                                                   .../...
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        duas instituicoes como tambem e sobretudo os idosos de Sines.----- 
        A Camara Municipal de Sines  manifesta  a sua solidariedade ao Sr. 
        Presidente e delibera, por unanimidade, que seja elaborada nota de 
        imprensa para dar conhecimento destes factos a populacao,  e ainda 
        que o Sr. Presidente nomeie advogado para sua defesa.------------- 
 
        2 - SR. VICE-PRESIDENTE: ----------------------------------------- 
        2.1 - REINVIDICACAO DE VERBAS PARA O PIDDAC 2002:----------------- 
        Aprovada, por  unanimidade,  proposta  de  reinvidicacao  junto da 
        Assembleia da Republica para que  o  Orcamento do Estado para 2002 
        preveja verbas para o PIDDAC  das seguintes obras importantes para 
        Sines: - Inicio da construcao do IP8; Inicio da construcao do IC4; 
        - Centro de saude de Sines  e Extensao de Porto Covo;  Instalacoes 
        para a GNR em Sines  e  Porto  Covo; Sistema elevatorio e adutor a 
        ETAR dos esgotos domesticos de Sines.----------------------------- 
        Enviar aos  Grupos  Parlamentares  da  Assembleia  da  Republica e 
        Governo. --------------------------------------------------------- 
 
        2.2 - BLOCOS DA ESTRADA DA COSTA DO NORTE CUJO PROCESSO  LITIGIOSO 
        AINDA DECORRE: --------------------------------------------------- 
        Presente  informacao  do   Departamento   de   Obras  e  Ambiente, 
        informando que foi  efectuada  uma  vistoria  ao  local,  e que se 
        verificou que, de facto,  as  referidas  coberturas estao em muito 
        mau estado, e que ha  trabalhos  necessarios para a recuperacao da 
        cobertura dos dois blocos.---------------------------------------- 
        Atendendo ao mau estado  do  telhado  dos  referidos Blocos, o Sr. 
        Vice-Presidente propoe  abrir  concurso  para  reparacao do mesmo, 
        sendo de analisar depois em  funcao  das propostas de precos que a 
        CMS suporte ou nao todos os  encargos.  O preco base previsto e de 
        Euros: 16.058,80 ou Escudos: 3.219.500$00.------------------------ 
 
        2.3 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUCAO EM SINES  DE UMA UNIDADE 
        DE TRANSFORMACAO DE CIMENTO: ------------------------------------- 
        O Sr. Vice-Presidente informou  que  em reuniao, foi entregue pela 
        Teixeira Duarte um estudo de viabilidade de construcao em Sines de 
        uma unidade de  transformacao  de  cimento,  sem  altos fornos.  O 
        local proposto pela PGS e junto da Central Termica.--------------- 
        A Camara  Municipal  de  Sines  tomou  conhecimento  da intencao e 
        aguarda outros desenvolvimentos.---------------------------------- 
        A Sra. Vereadora Carmem  manifestou  o  seu desacordo de principio 
        quanto a instalacao em  Sines  de  uma  tal unidade, pelo caracter 
        altamente poluente da mesma.-------------------------------------- 
 
        3 - SENHOR PRESIDENTE: ------------------------------------------- 
        3.1 - PROMOTORES DO EMPREENDIMENTO DA HERDADE DA BANAICA: -------- 
        O Sr. Presidente informou  ter  recebido os promotores do referido 
        empreendimento, e que  expuseram  a  sua  intencao  de avancar com 
        projecto de empreendimento turistico.----------------------------- 
        A Sra. Vereadora Carmem solicitou  ao Sr. Presidente copia do ofi- 
        cio enderecado aos promotores.------------------------------------ 
                                                                   .../...
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        4 - SENHOR VEREADOR GUINOTE: ------------------------------------- 
        4.1  -  O  Senhor  Vereador  referiu  que  como  autarca  sente-se 
        indignado sobre o que   se   esta   a   passar  com  as  obras  da 
        exploracao da pedreira.  As  obras decorrem 24 horas/dia incluindo 
        fins-de-semana e feriados.---------------------------------------- 
        A  Camara  Municipal  de  Sines, delibera, por unanimidade, enviar 
        nota ao Ministerio do Ambiente,  com conhecimento ao Ministerio da 
        Tutela e a APS,  sobre  os  barulhos  nas horas de descanso, assim 
        como dos efeitos/vibracoes  das  explosoes,  explicando as queixas 
        das populacoes.--------------------------------------------------- 
 
        5 - SENHOR VEREADOR PIMENTA: ------------------------------------- 
        5.1 - PONTOS DE AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE SINES: ------------ 
        O Sr. Vereador referiu que  continuam  a nao  existir os pontos de 
        agua no Cemiterio, conforme  solicitado pelos Municipes em Reuniao 
        Publica.---------------------------------------------------------- 
 
        5.2 -  BAIRRO  DA  COOPERATIVA  NAS  PERCEBEIRAS  - Partiram-se os 
        passeios para plantar relva. Os trabalhos pararam ha um mes.------ 
 
        5.3 - ZIL 2 - Nada foi  limpo. As chuvas arrastaram pedras e terra 
        que estao a destruir as  ruas ja asfaltadas.  Os contentores nesta 
        Zona sao insuficientes  e  o  lixo  e  colocado  no chao.  O carro 
        despeja o contentor ficando os restantes lixos no chao.----------- 
 
        6 - SENHORA VEREADORA CARMEM: ------------------------------------ 
        6.1 - A Sra.  Vereadora  solicitou  inclusao na Ordem de Trabalhos 
        dos seguintes processos: ----------------------------------------- 
        - Isabel Silva Jorge - Largo da Atalaia 
        - Atlantico Bar 
        Aprovado, por unanimidade. --------------------------------------- 
 
        Eram 13.30 Horas  foram  interrompidos  os  trabalhos para almoco, 
        recomecando pelas 15.00 Horas. ----------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador  Guinote  informou  que  a  partir da presente data 
        exerce o seu mandato de Vereador na qualidade de independente.---- 
        III - ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------- 
 
        1 - SECCAO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: -------------------------- 
        1.1 - MANUEL JOAQUIM DO O  CARVALHO - Obras clandestinas no Bairro 
        1º. de Maio, n. 37, em Sines: ------------------------------------ 
        Presente processo sobre o assunto  referido em epigrafe que inclui 
        parecer juridico propondo a demolicao das obras em causa.--------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"  Tendo  em conta que a 
        construcao e ilegal nao pode vir  a ser legalizada, dado que o Sr. 
        Manuel Joaquim do O Carvalho  ja  nao e co-proprietario do solo, e 
        ordenada a demolicao, devendo ser feita audicao do interessado".-- 
                                                                   .../...
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        1.2 - MARIA LURDES PEREIRA COSTA - Lote A - ZIL 2: --------------- 
        Presente processo referente ao pedido de transmissao do direito de 
        superficie para nome de "Sociedade Tia Lurdes, Lda.".------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"A transmissao do direito 
        de superficie so podera ser deferido apos a  remocao da  roulote". 
 
        1.3 - ANTONIO LUIS MARTINS  BAPTISTA - Pedido de informacao previa 
        de uma  operacao  de  loteamento  para  o  predio rustico - Artigo 
        matricial 162, Seccao H - Alcarial:------------------------------- 
        Presente  processo referente ao pedido de informacao previa para o 
        predio rustico referido em epigrafe.------------------------------ 
        Presente parecer da Divisao  de  Planeamento, Gestao Urbanistica e 
        Ordenamento do Territorio  que  e  o  resultado  de uma apreciacao 
        conjunta de dois  pareceres  emitidos  pelos  Servicos Tecnicos da 
        Camara e pelo CESUR, de acordo com  o Plano de Pormenor da Zona de 
        Expansao Sul-Nascente da Cidade de Sines.------------------------- 
        Mereceu,  por   unanimidade,   o   despacho   de:"Transmita-se  ao 
        requerente o teor da presente informacao previa".----------------- 
 
        1.4  -  RIBAPARQUE  -  EXPLORACAO   E  MANUTENCAO  DE  PARQUES  DE 
        ESTACIONAMENTO, LDA. - Fraccoes A e B do Edificio Ancorope:------- 
        Presente parecer relativo ao  pedido  de licenciamento do projecto 
        de arquitectura das alteracoes  a  realizar nas fraccoes referidas 
        em epigrafe.------------------------------------------------------ 
        Aprovado, por   maioria,  o  projecto  de  alteracoes e a ocupacao 
        da via publica,  com  extractor  de  ar  da  cave. Deve proceder a 
        alteracao da inerente cobertura da  saida de emergencia, de acordo 
        com o projecto agora apresentado. 
        Votaram contra a Senhora Vereadora Carmem e o  Sr. Vice-Presidente 
        e a abstencao do Senhor Vereador Mascarenhas.--------------------- 
 
        1.5 - HASTA PUBLICA PARA VENDA DE TERRENOS DIA 25 DE OUTUBRO/2001: 
        A Camara Municipal de Sines tomou conhecimento de nao terem havido 
        licitantes na referida  hasta  publica,  para  venda  de lote para 
        Discoteca e Espaco Comercial.------------------------------------- 
 
        1.6 - PROPOSTA PARA ALTERACAO DE  AREAS  DE LOTES ZIL 2 E PROPOSTA 
        PARA ATRIBUICAO DE LOTES NA ZIL 2: ------------------------------- 
        Aprovado, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 
        Guinote e Pimenta:------------------------------------------------ 
        - As alteracoes das areas dos seguintes lotes: ------------------- 
        - Lote 1012 de 2.407 m2  passa para 2.112 m2 --------------------- 
        - Lote 1014 de 3.004 m2  passa para 2.112 m2 --------------------- 
        - Lote 1016 de 3.037 m2 e dividido em dois  lotes - Lote 1016  com 
        - Lote 1128 de 9.815 m2 e dividido em dois lotes - Lote 1128 com a 
        area de 4.907,5 m2 e lote 1128 A com a area de 4.907,5 m2.-------- 
        - a atribuicao dos seguintes  lotes: ----------------------------- 
        - Lote 1012 de 2.112 m2 a Firma Luis &  Luis - Serralharia  Civil, 
          Lda. ----------------------------------------------------------- 
        - Lote 1014 de 2.112 m2 a Firma Italgest.------------------------- 
        - Lote 1128 de 4.907,5 m2 a Firma Madeimovel, Lda. --------------- 
                                                                   .../...
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        1.7 - VALDEMAR CHAVES QUINTELA E J. SILVA LOBO - CONSTRUCAO CIVIL, 
        LDA.  - PROCESSO DE CONTRA-ORDENACAO N. 6/2001: ------------------ 
        Presente  o  processo  de  contra-ordenacao  referido  em epigrafe 
        relativo ao inicio  da  construcao  do  predio  sito no Loteamento 
        Judice Fialho, Lote 1, sem alvara de licenca de construcao.------- 
        Aprovada, por unanimidade, a aplicacao da coima de 300.000$00 mais 
        1.600$00 de custas do processo.----------------------------------- 
 
        1.8 - VALDEMAR CHAVES QUINTELA E J. SILVA LOBO - CONSTRUCAO CIVIL, 
        LDA.  - PROCESSO DE CONTRA-ORDENACAO N. 7/2001: ------------------ 
        Presente  o  processo  de  contra-ordenacao  referido  em epigrafe 
        relativo ao inicio  da  construcao  do  predio  sito no Loteamento 
        Judice   Fialho,   Lote    2,    sem    alvara   de   licenca   de 
        construcao.------------------------------------------------------- 
        Aprovada, por unanimidade, a aplicacao da coima de 300.000$00 mais 
        1.600$00 de custas do processo.----------------------------------- 
 
        1.9 - CARLOS JOSE GUERREIRO REFORCO - PROCESSO DE CONTRA-ORDENACAO 
        N. 2/2001: ------------------------------------------------------- 
        Presente  o  processo  de  contra-ordenacao  referido  em epigrafe 
        relativo a construcao de moradia sita no Loteamento do Farol, Lote 
        n. 23 em desacordo  com  o  projecto  aprovado  e  com o alvara de 
        licenca de construcao caducado.----------------------------------- 
        Deliberado, por unanimidade, aplicar  a pena de admoestacao, tendo 
        em conta  que  a  responsabilidade  pela  situacao e provavelmente 
        imputavel  a  quem   iniciou   a   construcao   e  o  processo  de 
        licenciamento. --------------------------------------------------- 
 
        1.10 - APS - ADMINISTRACAO  DO  PORTO  DE SINES - Edificio Tecnico 
        Administrativo da Transgas Atlantico: ---------------------------- 
        Presente  fax  c/  entrada  n.  1570,  de  2001-10-25,  enviando o 
        projecto  referido  em  epigrafe  e  agradecendo  presenca  do Sr. 
        Arquitecto Miguel Falcao  e o Sr. Eng. Pedro Martins na reuniao de 
        apresentacao do projecto do referido edificio.-------------------- 
        Presente o  parecer  tecnico  da  Divisao  de  Planeamento, Gestao 
        Urbanistica e Ordenamento do Territorio .------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  emite parecer 
        favoravel condicionado ao cumprimento do parecer tecnico".-------- 
 
        1.11  -  APS  -  ADMINISTRACAO  DO  PORTO  DE  SINES  -  Edificios 
        Tecnico-Administrativos da PSA  Sines  a  edificar  no Terminal de 
        Contentores no Porto de Sines: ----------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  1564,  de  2001-10-25,  enviando o 
        projecto  referido  em  epigrafe  e  agradecendo  presenca  do Sr. 
        Arquitecto Miguel Falcao  na  reuniao  de apresentacao do projecto 
        dos referidos edificios.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"A CMS reserva a emissao 
        do seu parecer ate que o  projecto  seja completado, uma vez que a 
        CMS  nao  dispoe  de   elementos   que  permitam  a  sua  analise, 
        nomeadamente a  planta  de  localizacao,  a  planta de implantacAo 
        sobre    levantamento    topografico,    estimativa    de  custos, 
                                                                   .../...
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        calendarizacao da obra, mapa  de  areas, memoria descritiva, termo 
        de responsabilidade e a  declaracao  da  Ordem do Tecnico autor do 
        projecto.--------------------------------------------------------- 
        O  Sr.  Arquitecto  Falcao  deve  pronunciar-se  sobre  a  solucao 
        arquitectonica, para a proxima reuniao da Camara.----------------- 
 
        1.12 -  VITOR  NETO  -  AGENCIA  INTERNACIONAL  DE  ESPECTACULOS - 
        Licenca de utilizacao para o  estabelecimento sito na Rua de Nossa 
        Senhora das Salvas, 20-A - Atlantico Bar:------------------------- 
        Presente processo referente  ao  pedido  de  mudanca de actividade 
        referente ao  estabelecimento  de Bar/Cervejaria/Restaurante, para 
        "Night Club".----------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS nao concorda com a 
        mudanca do uso do edificio,  tendo  em conta a localizacao na Zona 
        Historica e a proximidade  de monumento classificado.  Alem destas 
        questoes, o lote esta  integrado  em  area  titulada por alvara de 
        loteamento, o qual teria de ser alterado".------------------------ 
 
        1.13 - JOSE ANGELINO  CASTRO  DA  GUIA  -  Vistoria  a obra na Rua 
        Emmerico Nunes, n. 7, em Sines: ---------------------------------- 
        Presente acta da vistoria  realizada a  obra referida em epigrafe. 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"  No entender da Camara 
        Municipal de Sines a ComissAo de Peritos nao cumpriu os objectivos 
        do despacho de nomeacao, antes optando por questionar as razoes do 
        embargo da Camara,  para  que  e manifestamente incompetente, pelo 
        que a CMS mantem as suas decisoes anteriores". ------------------- 
 
        1.14 - PGS - PROMOCAO, GESTAO  DE AREAS INDUSTRIAIS E SERVICOS, SA 
        - Estaleiros na Barbuda da EPM - Empresa de Pintura e Metalizacao: 
        Presente of. c/ entrada  n.  693,  de 2001-10-30, informando sobre 
        a construcao de novas instalacoes no Lote E, zona 1 do Master plan 
        da PGS prevendo-se a transicao da actividade em Outubro de 2002.-- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"A CMS tomou conhecimento 
        e manifesta a  vontade  de  que  a  situacao fique definitivamente 
        resolvida ate Outubro de 2001.  Dar conhecimento a EPM.----------- 
 
        1.15  -  ISABEL  MARIA  CORREIA  DA  SILVA  JORGE  -  Projecto  de 
        arquitectura das alteracoes a realizar no n. 13 da Rua da Atalaia, 
        em Sines:--------------------------------------------------------- 
        Presente processo referente ao pedido de licenciamento do projecto 
        em epigrafe. ----------------------------------------------------- 
        Presente informacAo  da  Divisao  de  Planeamento  Urbanistico que 
        refere manter-se o parecer tecnico de 07 de Setembro de 2001.----- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Indeferido o projecto 
        alvo de reapreciacao,  nos  termos  do  parecer  tecnico  de 07 de 
        Setembro de 2001, ja transmitido a requerente".------------------- 
 
        1.16 -  INFORMACAO  A  CAMARA  DOS  DESPACHOS  EXARADOS  PELA SRA. 
        VEREADORA DO  PELOURO,   CONFORME   DELEGACAO  E  SUBDELEGACAO  DE 
        COMPETENCIAS DELIBERADA EM  REUNIAO  DE  1999.11.03, NOS TERMOS DO 
        ART.  65,  N.  1  E  ART.  69,  N.  2  DA  LEI  169/99,  DE  18 DE 
        SETEMBRO:--------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
        ACTA N. 51 
                           (Reuniao 2001-11-07) 
                                                                    PAG. 7 
 
 
 
 
        SETEMBRO:--------------------------------------------------------- 
        A  Camara  Municipal  tomou  conhecimento  dos mapas anexos a esta 
        minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ 
        - Licencas de construcao emitidas no periodo de 15 de Outubro a 02 
        de Novembro de 2001.---------------------------------------------- 
        - Projectos indeferidos  no  periodo  de  01  de  Outubro  a 02 de 
        Novembro de 2001.------------------------------------------------- 
 
        2 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL: ------------------------------ 
        2.1 - MARIA  MANUELA  GRANES  DA  SILVA  VAZ  -  EXECUCAO FISCAL - 
        Processo n. 4.2001/31.08.01:-------------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada n. 16114 de 2001/10/03, esclarecendo que 
        nao  tem  qualquer   responsabilidade   no  debito  de  32.000$00, 
        proveniente de servicos prestados, que a CMS lhe pretende imputar, 
        alegando que os mesmos foram devidos na sequencia da realizacao de 
        obras por parte de um construtor.--------------------------------- 
        Presente  parecer  juridico  no  qual  consta  que  se  verifica a 
        iligitimidade da executada, e  que a execucao devera ser declarada 
        extinta.---------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Anular o processo".------ 
 
        2.2 - CONCESSAO  DE  ESTAGIO  PROFISSIONAL  A TRES FUNCIONARIOS DA 
        CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - CABO VERDE:---------------------- 
        Presente informacao n.  47/01  de  2001/10/30  do  Sector de Accao 
        Social e Saude, informando que no ambito do Protocolo de Geminacao 
        e Cooperacao firmado entre  os  Municipios  de Sines e Santa Cruz, 
        vai a  CMS  proporcionar  o  estagio  referido  em  epigrafe, pelo 
        periodo de dois meses  e  que  o  total de despesas assumidas pela 
        CMS, para  o  efeito,  importa  em  986.000$00,  valor  que inclui 
        viagens, alojamento e Bolsas de Estagio.-------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a proposta" 
 
        2.3 -  MANUEL  LANCA  -  Encerramento  aos  Sabados  e Domingos do 
        Transito no Largo Marques de Pombal - Porto Covo:----------------- 
        Presente e-mail c/  entrada  n.  16857  de 2001/10/17, solicitando 
        esclarecimentos sobre o nao  encerramento  do transito referido em 
        epigrafe, de acordo com a recomendacao da Assembleia Municipal.--- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Arquive-se".------------- 
 
        2.4 - TIAGO GOMES  ORTIGA  DE  CASTRO  - Agradecimento referente a 
        atribuicao de bolsa de estudo:------------------------------------ 
        Presente carta c/ entrada  n.  16859  de 2001/10/17, agradecendo a 
        atribuicao de bolsa de estudo e salientando a importancia da ajuda 
        e incentivo dado  pela  CMS  para  o  desenvolvimento estudantil e 
        social.----------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento". 
 
        2.5 - AMDS -  ASSOCIACAO  DE  MUNICIPIOS  DO DISTRITO DE SETUBAL - 
        Contratos de Concessao - EDP:------------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.   16941  de  2001/10/18,  enviando 
        informacao relativa a reuniao realizada com a EDP-Distribuicao, em 
                                                                   .../...
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        2001/09/18 e informando que irao convocar uma reuniao de analise e 
        discussao desta informacao a partir do  momento em que a "Carta de 
        Esclarecimento" lhes seja remetida pela EDP.---------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Visto".----------------- 
 
        2.6 - ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL  DE  PORTO  COVO - Pedido de Apoio 
        para Passeio de Idosos ao Zoo de Lagos:--------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  17078  de 2001/10/22, solicitando 
        colaboracao e apoio para o passeio referido em epigrafe.---------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Aprovado a atribuicao de 
        um subsidio extraordinario de 120.000$00".------------------------ 
 
        2.7  -  ASSOCIACAO  DOS   BOMBEIROS   VOLUNTARIOS  DE  MONFORTE  - 
        Construcao do  Quartel  dos  Bombeiros  Voluntarios  de Monforte - 
        Angariacao de Fundos:--------------------------------------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  17314  de  2001/10/25, solicitando a 
        colaboracao da CMS na  angariacao  de fundos referida em epigrafe, 
        atraves  da   compra   de   duas   cadernetas   para   sorteio  de 
        "Automovel/Scotter/Televisao" no valor de 20.000$00.-------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"A CMS tem por principio 
        nao apoiar instituicoes exteriores ao Concelho de Sines".--------- 
 
        2.8 - COMISSAO DE MORADORES DAS PALMEIRAS - Comemoracoes do Dia do 
        Municipio - 24 de Novembro de 2001 - Pedido de Apoio:------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  17364  de 2001/10/25, solicitando 
        apoio financeiro no valor de  250.000$00, para a realizacao de uma 
        festa comemorativa do Dia  do  Municipio  a  realizar no dia 23 de 
        Novembro nas Palmeiras.------------------------------------------- 
        Mereceu por unanimidade o despacho de:"Aprovado".----------------- 
 
        2.9 - ESTABELECIMENTO PRISIONAL  DE  PINHEIRO  DA  CRUZ - Festa de 
        Natal 2001:------------------------------------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  17372  de 2001/10/25, solicitando 
        apoio financeiro para  a  realizacao  da  Festa  de  Natal, que se 
        realiza no proximo dia 10 de  Dezembro  para  todos os reclusos do 
        Estabelecimento Prisional.---------------------------------------- 
        Mereceu por unanimidade o despacho de:"Aprovado a atribuicao de um 
        subsidio de 50.000$00".------------------------------------------- 
 
        2.10 - ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS PORTUGUESES - 
        Orcamento de Estado para 2002:------------------------------------ 
        Presente of. c/ entrada n.  17409 de 2001/10/26, enviando copia do 
        parecer da ANMP sobre  a  Proposta  de  Lei do Orcamento de Estado 
        para 2002, e informando os  valores constantes da proposta de Lei, 
        no que  se  refere  aos  Fundos  a  transferir  do  O.E. para este 
        Municipio.-------------------------------------------------------- 
        Mereceu por unanimidade o despacho de:"Tomamos conhecimento".----- 
 
        2.11 - COOPCOVO -  COOPERATIVA  DE  CONSTRUCAO E HABITACAO - PORTO 
        COVO, CRL - Pedido de Subsidio:----------------------------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  17604  de 2001/10/30, solicitando um 
                                                                   .../...
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        subsidio para fazer face a despesa referente ao aumento do Capital 
        Social imposto por lei.------------------------------------------- 
        Mereceu  por  unanimidade  o  despacho  de:"A  CMS  esta  impedida 
        legalmente de atribuir este tipo de subsidio o qual deverao ser os 
        socios a suportar".----------------------------------------------- 
 
        2.12 - DIVISAO DE PLANEAMENTO, GESTAO URBANISTICA E ORDENAMENTO DO 
        TERRITORIO  -  Alteracao  na   Obra  de  Remodelacao  dos  Espacos 
        Exteriores do Bairro Operario:------------------------------------ 
        Presente  informacao  sobre   o   assunto  referido  em  epigrafe, 
        informando que no seguimento  de  questoes levantadas pela empresa 
        responsavel pela empreitada,  e  apos  visita  a referida obra, se 
        preve uma  alteracao  relacionada  com  a  remocao  e colocacao de 
        lancil prevista em projecto, que  representa um acrescimo ao valor 
        da empreitada de 12.373,55 Euros, 2.480.675$00 + IVA.------------- 
        Ratificado por unanimidade  o  despacho  do  Sr. Vereador Ferreira 
        Costa, datado  de  2001/10/26,  com  o  seguinte  teor:"Aprovada a 
        alteracao e a adjudicacao.  Comunicar ao Empreiteiro. Enviar copia 
        a Dra. Lucia para integrar contrato adicional". 
 
        2.13 - GRUPO DESPORTIVO DA  BAIXA  DE  S. PEDRO - Apoio financeiro 
        para realizacao de baile:----------------------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  17666  de 2001/10/30, solicitando 
        apoio financeiro para o  pagamento  da actuacao de um acordeonista 
        para a realizacao de um baile no  dia 1 de Dezembro de 2001, pelas 
        21 horas.--------------------------------------------------------- 
        Mereceu por  unanimidade  o  despacho  de:"Aprovado  o subsidio de 
        50.000$00. Incluir no programa do dia do Municipio".-------------- 
 
        2.14 - CLUBE  NAUTICO  DE  SINES  -  Trofeu  da  Cidade de Sines - 
        Regatas nos dias 24 e 25 de Novembro de 2001 - Comemoracoes do Dia 
        do Municipio:----------------------------------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  17773  de 2001/11/05, solicitando 
        diversos  apoios   para   a   iniciativa   referida  em  epigrafe, 
        constituidos por oito  premios,  100 T-Shirts  alusivas  ao dia do 
        Municipio, 150  lanches  e  pagamento  dos  custos  resultantes da 
        estadia da Comissao de Regatas.----------------------------------- 
        Mereceu  por  unanimidade   o  despacho   de:"Aprovado  os  apoios 
        solicitados com excepcao das T-Shirts que a CMS nao vai executar". 
 
        2.15 - DEPARTAMENTO DE ACCAO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICA - Cartao 
        Jovem - Desconto no Parque de Campismo:--------------------------- 
        Presente informacao do Dr. Vitor  Martelo propondo a celebracao do 
        protocolo com a Movijovem -  Cartao  Jovem Euro com o objectivo de 
        proporcionar aos jovens possuidores do  cartao, um desconto de 10% 
        nas tarifas  praticadas  no  Parque  de  Campismo,  considerando a 
        pratica  ate  aqui   seguida   pelo   antigo  concessionario  e  a 
        importancia da "Juventude" enquanto  camada  social especifica.--- 
        Mereceu por unanimidade o despacho de:"Aprovada a proposta".------ 
 
        2.16 - ACSSC -  ASSOCIACAO  CABO-VERDIANA  DE  SINES E SANTIAGO DO 
                                                                   .../...
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        CACEM -  Proposta  para  as  Festividades  do  dia  24 de Novembro 
        - Dia do Municipio:----------------------------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  17853  de  2001/11/01, enviando a 
        proposta referida em  epigrafe  e  solicitando apoio financeiro no 
        valor de 220.000$00, referente  ao  valor dos custos, e transporte 
        dos elementos dos grupos participantes na iniciativa.------------- 
        Mereceu  por   unanimidade   o   despacho   de:"Aprovado  o  apoio 
        solicitado".------------------------------------------------------ 
 
        2.17 - MOTO CLUBE AGUIAS DO  OCEANO  - Aniversario do Moto Clube e 
        festejos do Dia do Municipio:------------------------------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  17318  de 2001/10/25, solicitando um 
        subsidio de 200.000$00, para espectaculo  a  realizar no dia 25 de 
        Novembro integrado nas comemoracoes referidas em epigrafe.-------- 
        Mereceu por unanimidade  o  despacho  de:"Aprovado a atribuicao do 
        subsidio de 200.000$00 a incluir no Dia do Municipio".------------ 
 
        2.18 - CONCURSO PUBLICO PARA  A  ELABORACAO DO PROJECTO DE ARRANJO 
        DOS ESPACOS EXTERIORES ADJACENTES AO CASTELO DE SINES:------------ 
        Presente processo referente ao  concurso  referido em epigrafe que 
        inclui parecer juridico.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"  A Camara Municipal de 
        Sines considera que nenhuma  das propostas apresentadas, incluindo 
        a que ficou em primeiro lugar esta adequada ao pretendido pela CMS 
        para o local, pelo que  o  mesmo nao sera adjudicado. Reserva-se a 
        CMS a oportunidade para lancar novo concurso".-------------------- 
 
        3 - DIVISAO FINANCEIRA: ------------------------------------------ 
        3.1 - ALTERACAO ORCAMENTAL N.14/2001  AO  ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 
        2001:------------------------------------------------------------- 
        Ratificada e aprovada, por unanimidade,  a decisao do Sr. Vereador 
        Ferreira Costa, datada  de  2001/10/23  da  aprovacao da alteracao 
        orcamental em epigrafe que  apresenta,  quer nas reducoes quer nos 
        reforcos,  o  valor  de   49.765  contos,  conforme  informacao  e 
        justificacao apresentada pelo Sector de Gestao Financeira.-------- 
 
        IV - DEPOIS DA ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------- 
        1 - ALIENACAO DE PATRIMONIO MUNICIPAL: --------------------------- 
        A Camara Municipal de Sines delibera, por unanimidade,  colocar em 
        hasta publica terreno para Hotel, com o preco base de licitacao de 
        175.000 contos (artigos matriciais  202  H  e  204  H), com a area 
        total de 25.521,237 m2.------------------------------------------- 
        Colocar, ainda, em hasta  publica, o terreno conforme  deliberacao 
        de 2001-10-08, pelo preco base  de  250.000 contos e area total de 
        37.233 m2. ------------------------------------------------------- 
        Comecar por hastas publicas em separado se ficarem ambas desertas, 
        far-se-a hasta conjunta. ----------------------------------------- 
 
        2 - PROGRAMA DAS COMEMORACOES E ORCAMENTO DO DIA DO MUNICIPIO:---- 
        Presente o respectivo programa  e  orcamento que foi aprovado, por 
        maioria, com o voto  contra  do  Sr.  Vereador  Ferreira Costa e a 
        abstencao do Sr. Vereador Mascarenhas.---------------------------- 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
        ACTA N. 51 
                           (Reuniao 2001-11-07) 
                                                                   PAG. 11 
 
 
 
 
        V  -  ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 19,30 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
        de Magalhaes, Chefe de Divisao de Administracao Geral, que  lavrei 
        a presente acta, a subscrevo.------------------------------------- 
 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 


