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        Aos VINTE E UM 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 12 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 - ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------- 
 
        1 - SR. PRESIDENTE:----------------------------------------------- 
        1.1 - PROGRAMA DO DIA 24 DE NOVEMBRO:----------------------------- 
        Agendada visita dos eleitos as  obras  no dia 24 de Novembro entre 
 
        2 - SR. VICE PRESIDENTE:------------------------------------------ 
        2.1 -  O  Sr.  Vice  Presidente  solicitou  inclusao  na  Ordem de 
        Trabalhos:-------------------------------------------------------- 
        1 - Alteracao ao Quadro de Pessoal da CMS.------------------------ 
                                                                   .../...
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        2 - Pedido de prorrogacao de prazo do concurso de CDH - 128 Fogos, 
        por parte do concorrente.----------------------------------------- 
        3 - Teatro do Mar - Subsidio renda de escritorio.----------------- 
 
        3 - VEREADOR NOGUEIRA: ------------------------------------------- 
        3.1 - O Sr. Vereador solicitou inclusao na Ordem de Trabalhos:---- 
        1 - Proposta para  realizacao  de  jogo  de futebol em Sines entre 
        Portugal/Inglaterra.---------------------------------------------- 
        2 - Apoio a equipa de futebol infantil que vai representar  Sines. 
        3 - Concurso de Montras de Natal.--------------------------------- 
        4 - Subsidio ao Grupo Desportivo do Casoto.----------------------- 
        5 - Inauguracao da  Pista  de  Corridas  em  Patins - Encargos com 
        refeicoes.-------------------------------------------------------- 
        6 - Pagamento a Petrogal de renda do Pavilhao.------------------ 
 
        Eram 13.15 horas  foram  interrompidos  os  trabalhos para almoco, 
        recomecando pelas 14.00 horas.------------------------------------ 
 
        4 - LOCALIZACAO DOS TAXIS EM FUNCAO DAS ALTERACOES DE TRANSITO:--- 
        A CMS delibera, por  unanimidade,  que os taxis fiquem localizados 
        no Largo Afonso de Albuquerque nos novos lugares de estacionamento 
        recentemente ai criados. A CMS  pedira a transferencia do telefone 
        exterior.--------------------------------------------------------- 
 
        III - ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------- 
 
        1 - SECCAO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: -------------------------- 
        1.1 - ROMAO VAZ,LDA. - Hipoteca do Lote 8 da Quinta do Meio:------ 
        Presente req. c/ entrada  n.  710/ob  de 2001-11-07, solicitando a 
        CMS que proceda a hipoteca  do  lote  8 referido em epigrafe, como 
        garantia  de  110.000  contos   sobrantes  de  Taxa  Municipal  de 
        Urbanizacao.------------------------------------------------------ 
        Presente  parecer  favoravel  da  Divisao  de  Planeamento, Gestao 
        Urbanistica e Ordenamento do Territorio.-------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado a proposta de 
        acordo  com   o   parecer.   A   hipoteca   devera  ser  registada 
        imediatamente apos a  escritura.  No  periodo  entre  a emissao do 
        alvara e a apresentacao  de  prova  do registo da hipoteca, devera 
        apresentar garantia bancaria no valor 110.000.000$00".------------ 
 
        1.2 - VALDEMAR CHAVES QUINTELA E J. SILVA LOBO - CONSTRUCAO CIVIL, 
        LDA. - PROCESSO DE CONTRA-ORDENACAO N. 8/2001:-------------------- 
        Presente  o  processo  de  contra-ordenacao  referido  em epigrafe 
        relativo ao inicio  da  construcao  do  predio  sito no Loteamento 
        Judice Fialho, Lote 3, sem alvara de licenca de construcao.------- 
        Aprovada, por  unanimidade,  a  aplicacao  da  coima   no valor de 
        300.000$00 mais 1.600$00 de custas do processo.------------------- 
 
        1.3 - JOSE ANTONIO - PROCESSO DE CONTRA-ORDENACAO N. 10/2001:----- 
        Presente  o  processo  de  contra-ordenacao  referido  em epigrafe 
        relativo a execucao de construcoes  na totalidade do logradouro do 
                                                                   .../...
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        predio sito em Travessa da  Quinta  Pidwell,  n. 15, sem alvara de 
        licenca de construcao.-------------------------------------------- 
        Aprovada, por  unanimidade,  a  aplicacao  da  coima  no  valor de 
        150.000$00 mais 1.600$00 de custas do processo.------------------- 
 
        1.4 - NOE  BARBOSA  DE  BRITO  -  PROCESSO  DE CONTRA-ORDENACAO N. 
        11/2001:---------------------------------------------------------- 
        Presente  o  processo  de  contra-ordenacao  referido  em epigrafe 
        relativo a construcao ja  em  fase  de acabamentos, de um armazem, 
        sito em ZIL-2, lote n. 1179, com o alvara de licenca de construcao 
        caducado desde 2001-01.05.---------------------------------------- 
        Aprovada, por  unanimidade,  a  aplicacao  da  coima  no  valor de 
        200.000$00 mais 1.600$00 de custas do processo.------------------- 
 
        1.5 - LARANJINHA, LDA. - PROCESSO DE CONTRA-ORDENACAO N. 9/2001:-- 
        Presente  o  processo  de  contra-ordenacao  referido  em epigrafe 
        relativo a execucao da ampliacao do  edificio sito no lote n. 109, 
        na Zil 2, sem alvara de licenca de construcao.-------------------- 
        Aprovada, por  unanimidade,  a  aplicacao  da  coima  no  valor de 
        100.000$00 mais 1.600$00 de custas do processo.------------------- 
 
        1.6 - VALDEMAR CHAVES QUINTELA E J. SILVA LOBO - CONSTRUCAO CIVIL, 
        LDA. - Alteracao ao Loteamento 5/99 - Fabrica Judice Fialho:------ 
        Presente req. c/ entrada  n.  1318/ob de 2001-09-17, solicitando a 
        aprovacao do  Projecto  de  Alteracao  ao  Loteamento  referido em 
        epigrafe.--------------------------------------------------------- 
        Presente parecer tecnico no  qual  consta que a referida alteracao 
        de loteamento nao reune as condicoes de aprovacao.---------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Indeferido, de acordo com 
        os pontos 5 e 9 do parecer tecnico.------------------------------- 
        Os servicos tecnicos devem  verificar  a compatibilidade do acesso 
        as garagens dos lotes 10, 11  e  12 com o projecto em execucao dos 
        arranjos exteriores da Zona B.------------------------------------ 
        Antes  de  qualquer  aditamento  ao  alvara  devem  os  loteadores 
        apresentar calendarizacao e localizacao concreta dos realojamentos 
        acordados".------------------------------------------------------- 
        1.7 - BARBOSA E  SILVA,  CONSTRUCOES LDA. E LUPUMER, INVESTIMENTOS 
        IMOBILIARIOS E URBANIZAcOES LDA. -  Projecto de Arquitectura - Rua 
        da Boavista n. 7 e 9 Sines - Proc. n. 105/01:--------------------- 
        Presente req. c/  entrada  n. 1424/ob  de 2001-10-01 solicitando a 
        aprovacao do projecto referido em epigrafe.----------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o projecto. Este 
        projecto respeita todas as  anteriores  deliberacoes da CMS para o 
        local, nomeadamente  quanto  a  ocupacao  do  terreno  e  ao n. de 
        pisos".----------------------------------------------------------- 
 
        1.8 -  CASA  PIDWELL  ADAPTACAO  PARA  CONSERVATORIO  DE  MUSICA - 
        ESTUDO PREVIO:---------------------------------------------------- 
        Presente o Estudo Previo referido  em epigrafe.------------------- 
        Presente parecer tecnico  favoravel,  tendo  em consideracao que o 
                                                                   .../...
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        referido  estudo  preve  o   respeito  pelas  caracteristicas  dos 
        materiais e pelo desenho do edificio existente.------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho  de:"Aprovado  o  Estudo 
        Previo".---------------------------------------------------------- 
 
        1.9 - ARBORIZACAO DE ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO BAIRRO 
        DAS INDIAS:------------------------------------------------------- 
        Presente  pela  Divisao  de   Planeamento,  Gestao  Urbanistica  e 
        Ordenamento  do  Territorio,  proposta   e  Projecto  de  Execucao 
        desenvolvido para a Arborizacao referida em epigrafe.------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS esta de acordo com 
        a proposta,  devendo  no  entanto  ser  retirado  da  empreitada o 
        fornecimento dos contentores e ecopontos e manutencao. Proceder as 
        alteracoes e lancar concurso".------------------------------------ 
 
        1.10 -  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:--------------------------------------------------------- 
        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 
        Novembro de 2001.------------------------------------------------- 
        - Projectos indeferidos no periodo de 05 a 16 de Novembro de 2001. 
 
        2 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL: ------------------------------ 
 
        2.1  -  GABINETE  DO  SECRETARIO   DE  ESTADO  DO  ORDENAMENTO  DO 
        TERRITORIO E DA  CONSERVACAO  DA  NATUREZA  -  Revisao do Plano de 
        Ordenamento do  Parque  Natural  do  Sudoeste  Alentejano  e Costa 
        Vicentina:-------------------------------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  17779  de  2001-11-05,  enviando o 
        projecto de resolucao referido em  epigrafe e solicitando envio de 
        comentarios e/ou sugestoes consideradas convenientes.------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento". 
 
        2.2 - ANTONIO JOSE DA CONCEICAO  - Monte da Palmeira Velha:------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  17921  de 2001-11-06, solicitando 
        autorizacao para permanencia no Monte referido em epigrafe ate que 
        o seu armazem na ZIL II fique concluido.-------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos conhecimento. 
        Assunto resolvido pelo Sr. Presidente". 
 
        2.3 - AJUSTE DIRECTO PARA A EMPREITADA DE "REDE DE MEDIA TENSAO DO 
        LOTEAMENTO DO BAIRRO DA FLORESTA, EM SINES" - Adjudicacao:-------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        proposta  da  Comissao  de   Analise   das  propostas  propondo  a 
        adjudicacao a empresa Mateace, S.A.  pelo valor de Euros 24.443,67 
        e Escudos 4.900.516$00+IVA.--------------------------------------- 
        Ratificado por unanimidade  o  despacho  do  Sr. Vereador Ferreira 
                                                                   .../...
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        Costa, datado de  2001-11-12,  com  o  seguinte  teor: "Aprovado a 
        adjudicacao".----------------------------------------------------- 
 
        2.4 -  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  SINES  -  Relatorio  -  Vasco da 
        Gama Atletico Clube e Clube de Natacao do Litoral Alentejano:----- 
        Presente of. c/ entrada n. 18056 de 2001-11-07, enviando relatorio 
        elaborado pela  Comissao  Especializada  de  Assuntos  Sociais, na 
        sequencia do desagrado  apresentado  por  alguns  pais de criancas 
        praticantes de natacao do VGAC, face a criacao do CNLA o que teria 
        passado a causar serias  dificuldades  na  utilizacao do Tanque de 
        necessaria a intervencao  de  uma  entidade  exterior,  tal como a 
        Federacao Portuguesa de Natacao para resolucao da questao.-------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho de:"Tomamos conhecimento. A 
        CMS  nao  pode  estar  de  acordo  com  a  conclusao  do  Grupo de 
        Trabalho".-------------------------------------------------------- 
 
        2.5 - SECTOR DE  TRANSPORTES  E  PARQUE  DE  MAQUINAS - Consumo de 
        Gasoleo referente ao mes de Setembro de 2001:--------------------- 
        Presente mapa referente ao consumo de gasoleo efectuado pela CMS e 
        diversas instituicoes, durante o mes  de  Setembro de 2001.------- 
        Aprovado, por unanimidade, cobrar  a todas as instituicoes excepto 
        a Santa Casa da Misericordia e BVS.------------------------------- 
 
        2.6 - TRANSGAS ATLANTICO - Report of Monthly Highlights:---------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  18213 de 2001-11-09, enviando copia 
        dos relatorios  referidos  em  epigrafe,  referentes  aos meses de 
        Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2001.-------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento". 
 
        2.7 - TEATRO DO MAR - Agradecimento:------------------------------ 
        Presente carta c/ entrada n. 18388 de 2001-11-13, agradecendo todo 
        o  apoio  e  solidariedade  demonstrada  pelo  Sr.  Presidente  da 
        Camara durante o ano de 2001.------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento". 
 
        2.8 - DEPARTAMENTO DE ACCAO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICA - Visitas 
        de Estudo ao estrangeiro:----------------------------------------- 
        Presente informacao c/ entrada  n.  4307 de 2001-11-13, informando 
        que foi realizado um  levantamento  junto  das Escolas do Concelho 
        sobre visitas de estudo para  fora  do pais. E que estao previstas 
        para este ano  lectivo:  Pela  Escola  Secundaria,  Viagem a Serra 
        Nevada no ambito do  Programa  Nacional  de Educacao Fisica, com o 
        custo de 75.000$00 por participante; Pela E.B. 2,3 Vasco da Gama o 
        Clube da Floresta, Viagem a Franca no ambito de um intercambio com 
        uma Escola Francesa, pedido de subsidio de 500.000$00.------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Aprovado a atribuicao de 
        um subsidio de 500.000$00 a cada Escola. A Direccao da Escola deve 
        garantir que estes valores  se  destinam  a permitir que os alunos 
        mais carenciados tenham acesso em  iguais condicoes as viagens que 
        os alunos que dispoem de meios para pagar".----------------------- 
                                                                   .../...
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        2.9 - JACINTO GONCALVES - Cedencia do Monte da Palmeira Velha:---- 
        Presente req. c/ entrada  n.  17655 de 2001-10-30, solicitando que 
        lhe seja cedido  o  Monte  da  Palmeira  Velha,  por  lhe ter sido 
        imposto  pela  PGS  a  desocupacao   do  Monte  do  Valarim,  onde 
        actualmente reside, sem que lhe tenham cedido outra habitacao.---- 
        Aprovado, por unanimidade, fazer  contrato  de comodato para o Sr. 
        Jacinto, pelo periodo minimo de dez anos, renovaveis.------------- 
 
        2.10 -  FRANCISCO  MARIA  PEREIRA  DO  O  PACHECO  - Livro "Textos 
        Escolhidos - 25 Anos de Poder Local Democratico":----------------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  18491 de 2001-11-14, informando que 
        recolheu varios textos e cronicas  que  redigiu ao longo dos anos, 
        que condensou em livro com o titulo referido em epigrafe. Propoe a 
        CMS que se associe  a  esta  iniciativa,  patrocinando a edicao do 
        livro cuja tiragem seria de 500 exemplares.----------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS concorda em apoiar 
        a edicao adquirindo os 150 exemplares. Solicitar o orcamento".---- 
 
        2.11 - ABVS  -  ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS DE SINES - 
        Comemoracao de 58 anos  dia  01  de  Dezembro  de 2001 - Pedido de 
        Apoio e Capacetes:------------------------------------------------ 
        Presente of. c/  entrada  n.  18563  de  2001-11-15, solicitando a 
        aquisicao de 25 capacetes, Modelo GALLET-F1, apoio financeiro  e o 
        servico de alguns  funcionarios  do  Refeitorio  Municipal  para o 
        tradicional  almoco   convivio   dos   convidados,  integrado  nas 
        comemoracoes referidas em epigrafe.------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  concorda  em 
        adquirir os 25 capacetes  solicitados  pela  ABVS. Quanto ao apoio 
        financeiro para o almoco nao se  aprova  dado  que alem de nao ter 
        sido habito noutros anos,  nao  existe  verba disponivel para esse 
        efeito. O  apoio  em  pessoal  podera  ser  concedido, devendo ser 
        coordenado com o Encarregado Sr. Durval".------------------------- 
 
        2.12 - FUTURA CASA DO  SPORT  LISBOA  E BENFICA EM SINES - Terreno 
        para instalacao:-------------------------------------------------- 
        Presente carta apresentando um  programa  funcional que podera dar 
        resposta a futura instalacao referida em epigrafe.---------------- 
        Presente parecer da Divisao de  Planeamento , Gestao Urbanistica e 
        Ordenamento do  Territorio  informando  que  o  programa funcional 
        apresentado, permite analisar  com  maior  rigor  a necessidade de 
        disponibilizar um terreno, e que  das duas propostas anteriormente 
        apresentadas o terreno localizado perto  da Resende e o melhor que 
        se adequa as pretensoes.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado a cedencia em 
        direito  de  superficie.  Deve  ser  confirmado  a titularidade do 
        terreno e se esta registado em nome da CMS.----------------------- 
        Nota: A escritura so podera  ter  lugar quando for constituida uma 
        Associacao".------------------------------------------------------ 
 
        2.13 - COSTA AZUL  -  REGIAO  DE  TURISMO  DE SETUBAL - Reuniao da 
                                                                   .../...
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        Comissao Regional - Plano e Orcamento para o Ano de 2002:--------- 
        Presente of. c/ entrada n.  18547  de 2001-11-15, convocando o Dr. 
        Vitor Martelo para a reuniao  referida em epigrafe, no proximo dia 
        29 de Novembro.--------------------------------------------------- 
        Presente informacao do Dr. Vitor  Martelo informando que nao foram 
        tidas em conta  as  propostas  da  CMS  referentes a Meia Maratona 
        Porto Covo/Sines e do Carnaval  de  Sines  e que nao se compreende 
        tambem que mantendo-se  o  programa  de  "Gastronomia  e Vinhos" o 
        nosso Festival de  Gastronomia  nao  seja  referido e comtemplado. 
        Neste quadro propoe que o voto favoravel ao Plano de Actividades e 
        Orcamento da Referida  Regiao  fique  condicionado  a aceitacao de 
        nova proposta da CMS formalizada por escrito a Comissao Executiva. 
        Em relacao aos restantes  pontos  da  Ordem  de Trabalhos propoe o 
        voto favoravel.--------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a proposta".---- 
 
        2.14 - RUI MANUEL DA LUZ CARLOS - Loteamento do Farol:------------ 
        Presente carta c/ entrada n.  18730 de 2001-11-19, solicitando que 
        seja considerada a  sua  inscricao  para  aquisicao  de um lote de 
        terreno no Loteamento  do  Farol por  adjudicacao  directa, por ja 
        terem sido encerradas as inscricoes.------------------------------ 
        Ratificado, por unanimidade, o  despacho  do Sr. Vereador Ferreira 
        Costa, datado de 2001-11-19 com o seguinte teor:"Deferido".------- 
 
        2.15 - CONCURSO  PUBLICO  PARA  O  FORNECIMENTO  DE MATERIAIS PARA 
        EXECUCAO DE UMA CONDUTA ADUTORA  DE  AGUA ENTRE SAO TORPES E PORTO 
        COVO - Adjudicacao:----------------------------------------------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        proposta  da  Comissao  de Analise das propostas e Relatorio Final 
        propondo a adjudicacao a empresa  Mendes  & Irmao, Lda. pelo valor 
        de Euros 78.885,48 e Esc. 15.815.118$00+IVA.---------------------- 
        Ratificado, por unanimidade, o  despacho  do Sr. Vereador Ferreira 
        Costa,  datado  de  2001-11-19  com  o  seguinte  teor:"Aprovado a 
        adjudicacao. Pedir garantia bancaria".---------------------------- 
 
        2.16 - DAVID JORGE VASCO NEVES - Agradecimento:------------------- 
        Presente carta c/ entrada n.  16728 de 2001-10-15, agradecendo por 
        lhe ter sido  concedido  uma  bolsa  de  estudo  no ano lectivo de 
        2000/2001 e comunicando que  terminou a licenciatura em Engenharia 
        Civil no Ramo de Estruturas e Construcoes.------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.17 - AMDB - ASSOCIAcAO  DE  MUNICIPIOS  DO DISTRITO DE BEJA - II 
        Jornadas de  Cooperacao  Transfronteirica  Baixo-Alentejo/Algarve/ 
        Huelva:----------------------------------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  16802 de 2001-10-16, informando que as 
        Jornadas referidas em  epigrafe  foram  adiadas  para  o dia 16 de 
        Novembro, no auditorio da EDIA.----------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade o despacho de:"Tomamos conhecimento".---- 
 
        2.18 - EUSEBIO JESUS VILHENA - Compra de Habitacao:--------------- 
                                                                   .../...
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        Presente  carta c/ entrada  n.  16061 de 2001-10-02, solicitando a 
        compra do apartamento onde reside sito  na Rua Dias Coelho Bloco 4 
        r/c Dto. Sines, e que a escritura  seja feita em nome do seu filho 
        David Joao Vilhena.----------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Deferido. Transmitir o 
        valor da transaccao".--------------------------------------------- 
 
        2.19 - PARTIDO SOCIALISTA - Instalacao de Outdoors:--------------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  14223 de 2001-08-30, informando que 
        foram instalados no nosso  Concelho  sete outdoors para a campanha 
        autarquica.------------------------------------------------------- 
        Presente parecer juridico informando  que  na situacao em apreco e 
        atendendo a que  nao  estamos  em  sede  de  campanha eleitoral os 
        espacos  publicitarios  ocupados  cairao  no  regime  geral  sobre 
        afixacao de publicidade.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.20 - ASSOCIACAO RECREATIVA DE  DANCAS  SINEENSE - II Festival de 
        Dancas de Salao Latino Americanos:-------------------------------- 
        Presente no expediente publico,  solicitando apoio financeiro para 
        o Festival referido em  epigrafe  e  para a restante actividade da 
        Associacao.------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado a atribuicao 
        de um subsidio mensal de 80.000$00 a partir de 01.01.2002".------- 
 
        2.21 - AMDB  -  ASSOCIACAO  DE  MUNICIPIOS  DO  DISTRITO DE BEJA - 
        Grandes Opcoes do Plano para 2002:-------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n. 17800 de 2001-11-05, enviando copia das 
        Grandes Opcoes do  Plano  para  2002  da Associacao de Municipios, 
        solicitando a sua apreciacao.------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.22 - LUIS DA CONCEICAO C.  CAEIRO - Processo de Execucao  Fiscal 
        referente ao ano de 1986:----------------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada n.  15463 2001-09-21, informando que nao 
        se considera responsavel pelos  danos  causados pelo acidente, mas 
        sim a empresa onde trabalhava ou o seguro da viatura em causa.---- 
        Presente parecer  juridico, a  referida  execucao  fiscal deve ser 
        declarada extinta em virtude  da inexistencia de titulo executivo, 
        nao sendo possivel que a CMS se veja ressarcida pelos danos.----- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado a anulacao da 
        execucao fiscal e anular a divida".------------------------------- 
 
        2.23 - SOGECO -SOCIEDADE GERAL  DE CONSTRUCOES, LDA. - Trabalhos a 
        Mais e Erros e Omissoes da Empreitada de "Reabilitacao do Pavilhao 
        Polivalente de Porto Covo":--------------------------------------- 
        Presente pelo empreiteiro listagem  de  Trabalhos a Mais referidos 
        em epigrafe.------------------------------------------------------ 
        Presente  parecer  tecnico  com  analise  detalhada  dos referidos 
        trabalhos, que apresenta um  total  de  Euros: 9.752,62 e Escudos: 
        1.955.224$00.----------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho de:"Aprovado a adjudicacao. 
        Preparar contrato adicional".------------------------------------- 
 
        2.24 - CONCURSO PUBLICO  PARA  PRESTACAO  DE  SERVICOS NA AREA DOS 
        SEGUROS - Adjudicacao:-------------------------------------------- 
        Presente processo  do  concurso  referido  em  epigrafe que inclui 
        proposta da Comissao de Analise das propostas propondo adjudicacao 
        a Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A., Opcao A, pelo valor 
        de 16.455.838$00.------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS concorda em aprovar 
        a proposta  da  Comissao  de  Analise,  adjudicando  os  seguros a 
        Allianz - Opcao A  desde  que  no  periodo de audiencia previa nao 
        haja reclamacoes que obriguem nova apreciacao da CMS".------------ 
 
        2.25 - DEFINICAO DE TARIFA MENSAL PARA O PARQUE DE CAMPISMO:------ 
        Presente informacao do  Departamento  de  Accao  Social Cultural e 
        Economica, propondo  a  definicao  de  uma  tarifa  de 7.000$00, a 
        partir de 1 de Janeiro, para as permanencias de equipamentos com a 
        duracao de  um  mes,  e  que  se  aplique  o  desconto  de 10% aos 
        campistas possuidores de carta de campista.----------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a proposta".---- 
 
        2.26  -  CAFE  CONVIVIO  DE   SINES  -  CENTRO  DE  ATENDIMENTO  A 
        TOXICODEPENDENTES - Agradecimento:-------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  18616  de 2001-11-16, agradecendo a 
        oferta monetaria cedida pela CMS.--------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.27 - ASSOCIACAO DE  MORADORES  DO  SALAO COMUNITARIO DA SONEGA - 
        Pedido de apoio para as comemoracoes do 24 de Novembro:----------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  18615 de 2001-11-16, solicitando um 
        subsidio no valor  de  110.000$00,  para  o programa organizado no 
        ambito das comemoracoes referidas em epigrafe.-------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o subsidio".---- 
 
        2.28  -   STAL   -   SINDICATO   NACIONAL   DOS  TRABALHADORES  DA 
        ADMINISTRACAO LOCAL - Pre-Aviso de Greve:------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  18699  de 2001-11-19, comunicando que 
        promove uma Greve Nacional no  dia  27  de Novembro de 2001, das 0 
        horas  as  24   horas,   abrangendo   todos  os  trabalhadores  da 
        Administracao Local e Regional.----------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.29 - EMPREITADA "REPARACAO  DA  COBERTURA  DE FOGO LOCALIZADO NA 
        PRACA DA REPUBLICA, N. 36, EM SINES" - Adjudicacao:--------------- 
        Presente o processo da empreitada  referida em epigrafe que inclui 
        proposta  da  Comissao  de   Analise   das  propostas  propondo  a 
        adjudicacao a empresa E.T.H., Lda.,  pelo  valor de  Euros: 11.418 
        e Escudos: 2.289.100$00+IVA.-------------------------------------- 
        Ratificado,  por unanimidade, o  despacho do Sr. Vereador Ferreira 
        Costa, datado  de  2001-11-19,  com  o  seguinte  teor:"Aprovado a 
                                                                   .../...
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        adjudicacao".----------------------------------------------------- 
 
        2.30 - EMPREITADA "ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO OPERARIO-PROJECTO 
        DE INFRA-ESTRUTURAS ELECTRICAS - Atraso na execucao dos trabalhos: 
        Presente  informacao  do   Departamento   de   Obras  e  Ambiente, 
        informando que foi comunicado pela  EDP que o empreiteiro Ermoque, 
        SA,  nao   se   encontrava   como   fornecedor   aceite  pela  EDP 
        Distribuicao, tendo o  referido  empreiteiro  que  entregar toda a 
        documentacao necessaria, o que  provocou  o atraso na execucao dos 
        trabalhos da empreitada referida em epigrafe.--------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos conhecimento. 
        Apresentar protesto junto da EDP".-------------------------------- 
 
        2.31 - ALTERACAO AO QUADRO DE PESSOAL:---------------------------- 
        Presente pelo Sr. Vice Presidente  proposta de Alteracao ao Quadro 
        de Pessoal.------------------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado.  Remeter a 
        Assembleia Municipal".-------------------------------------------- 
 
        2.32 - OBRECOL, SA.  -  Alienacao  de  Terreno  com a Obrigacao de 
        Construir 128 Fogos de  Habitacao  a  Custos Controlados na Quinta 
        dos Passarinhos - Prorrogacao de Prazo:--------------------------- 
        Presente Fax c/  entrada  n.  18474  de  2001-11-14, solicitando a 
        prorrogacao  de  quarenta  dias   no  prazo  de  apresentacao  das 
        propostas no  ambito  do  convite  para  a  Alienacao  referida em 
        epigrafe.--------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Nesta  data  a CMS nao 
        concorda com a  prorrogacao  do  prazo,  dado  que  termina ja dia 
        23-11-2001".------------------------------------------------------ 
 
        2.33 - CONTRA-REGRA - TEATRO DO MAR - Renda de Instalacoes:------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  17999  de 2001-11-07, solicitando o 
        pagamento  de  131.040$00   referente   ao  valor das  rendas  das 
        instalacoes que servem de escritorios  da Companhia Teatro do Mar, 
        relativas aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e parte de Julho. 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Aprovado o pagamento ate 
        Dezembro de 2001".------------------------------------------------ 
 
        2.34  -  CONCURSO  DE  MONTRAS  DE  NATAL  -  2001  -  PROPOSTA DE 
        REGULAMENTO:------------------------------------------------------ 
        Presente  pelo  Sr.  Vereador  Nogueira  a  proposta  referida  em 
        epigrafe.--------------------------------------------------------- 
        Foi  aprovado,  por  unanimidade,   o   programa  de  concurso,  a 
        constituicao do Juri e os seguintes valores dos premios:---------- 
        1. premio - 100.000$00 - patrocinio da Camara  Municipal de  Sines 
        2. premio -  75.000$00 - patrocinio da ACSDS,  Delegacao de  Sines 
        3. premio -  50.000$00 - patrocinio da Camara  Municipal de  Sines 
        4. premio -  25.000$00 - patrocinio da ACSDS,  Delegacao de  Sines 
        5. premio -  15.000$00 - patrocinio da Camara  Municipal de  Sines 
 
        2.35 -  CLUBE  PETROGAL - Donativo:------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Presente pelo  Sr.  Vereador  Nogueira  proposta  para atribuir um 
        donativo de 45.000$00 ao Clube referido em epigrafe, pela cedencia 
        do Pavilhao da Petrogal onde   a equipa de Futsal Os Independentes 
        ira  treinar,  em  virtude  de  nao  haver  horario  disponivel no 
        Pavilhao Municipal.----------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a proposta".---- 
 
        2.36 - ASSOCIACAO DE FUTEBOL DE  SETUBAL - Jogo  de Futebol Sub-17 
        -  Portugal/Inglaterra:------------------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  18476  de 2001-11-14, confirmando a 
        realizacao  de  um   jogo   Portugal/Inglaterra  na  categoria  de 
        "Sub-17", no dia 11 de Dezembro as 15.00 horas.------------------- 
        Presente pelo Sector de  Desporto,  proposta de orcamento previsto 
        para a realizacao do referido jogo no valor de 864.200$00.-------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a proposta".---- 
 
        2.37 - GRUPO  DESPORTIVO  E  CULTURAL  DOS  MORADORES  DO CASOTO - 
        Subsidio:--------------------------------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  18595 de 2001-11-16, solicitando um 
        subsidio no valor de  100.000$00,  para  fazer face as despesas do 
        espectaculo que irao realizar no  proximo dia 08 de Dezembro, para 
        comemoracao  do seu 12  aniversario.------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"  Aprovado no ambito do 
        Programa do 24 de Novembro".-------------------------------------- 
 
        2.38 - TORNEIO DE FUTEBOL DE ESCOLAS E INFANTIS - Participacao:--- 
        Presente  proposta  do  Sector   de   Desporto  informando  que  a 
        Associacao de Futebol de Setubal  vai  organizar nos dias 1 e 2 de 
        Dezembro o torneio referido em epigrafe, e propondo que se proceda 
        a inscricao das  equipas  que  irao  representar Sines na referida 
        prova e que a despesa da participacao e de 60.000$00.------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Aprovado a atribuicao de 
        subsidio extraordinario  a  Associacao  de  Futebol  de Setubal de 
        60.000$00".------------------------------------------------------- 
 
        2.39 - INAUGURACAO DA PISTA DE CORRIDAS EM PATINS: --------------- 
        Presente informacao do  Sector  de  Desporto,  informando que irao 
        participar na inauguracao referida em  epigrafe, que se realiza no 
        dia 25 de Novembro, os  seguintes  Clubes: Ginasio Clube de Sines, 
        Bairro N. Sra da Conceicao  de  Beja,  Roller  de Lagos e Clube de 
        Patinagem  de  Beja.  E  proposta  para  que  sejam  fornecidas as 
        refeicoes aos participantes do evento, num total de 65.----------- 
        Mereceu,  por   unanimidade,   o   seguinte  despacho:"Aprovada  a 
        proposta".-------------------------------------------------------- 
 
        IV - Agendada  reuniao  extraordinaria  para  continuar a ordem de 
        trabalhos para o dia 28 Quarta-feira as 10 horas.---------------- 
 
        V - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 17,30 horas.------------------- 
                                                                   .../...
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        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
        de Magalhaes, Chefe de Divisao de Administracao Geral, que  lavrei 
        a presente acta, a subscrevo.------------------------------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 


