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        Aos quatro de Junho do ano DOIS MIL E DOIS nesta Cidade de Sines e 
        Sala de  Sessões  do Edifício  dos Paços do Concelho, teve lugar a 
        REUNIÃO ORDINÁRIA da  Câmara Municipal  de Sines, antecipada de um 
        dia por deliberação do Orgão Executivo, por questões de agenda dos 
        eleitos em representação da Câmara, estando presentes:------------ 
 
        PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que  presidiu aos trabalhos. 
 
        VEREADORES: - IDALINO SABIDO JOSÉ 
                    - JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA 
                    - ANTÓNIO LUIS BARREIROS BRAZ 
                    - MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 
                    - JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 
                    - ARMANDO FRANCISCO 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reunião,  eram 15 Horas.---------------------------------------- 
 
        I - ACTA DA REUNIÃO 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 
        Divisão de Administração Geral.----------------------------------- 
 
        II - ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------- 
 
        1 - SR. PRESIDENTE:----------------------------------------------- 
        1.1 - Visita a Timor:--------------------------------------------- 
        O Sr.  Presidente  fez  relato  sucinto  da  visita  a  Timor. Leu 
        documento sobre o mesmo, que  fica anexo à presente acta. Informou 
        ainda ter  recebido  peça  de  escultura  em  mármore assinada por 
        Xanana Gusmão que ficará propriedade do Município.---------------- 
 
        1.2 - DIA DO PESCADOR - Comemorações:----------------------------- 
        O  Sr.  Presidente  informou   que   foi   promovida  pela  CMS  a 
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        celebração do Dia do Pescador  com a participação da Associação de 
        Armadores,  da  Mútua  e  Sindicato  dos  Pescadores.  Do programa 
        destacou o  debate  sobre  as  Pescas  e  os  pescadores  de Sines 
        realizado na Sala de  Sessões  da  CMS,  que foi considerado muito 
        útil e interessante  para  todas  as  partes;  e o jantar/convívio 
        oferecido  pela  CMS  à  comunidade  piscatória  de  Sines  e suas 
        familias, onde actuaram fadistas da nossa terra.------------------ 
 
        1.3 - BIBLIOTECA E CENTRO DE ARTES - Passadeira de Peões:--------- 
        O Sr. Presidente informou  que  vai  brevemente abrir a passadeira 
        provisória de peões, sobre o espaço das obras da Biblioteca/Centro 
        de Artes para ligar a Rua  Marqês  de  Pombal à Cândido dos Reis e 
        assim  melhorar  a  circulação   de   peões   e  os  negócios  dos 
        comerciantes daquela zona.---------------------------------------- 
 
        1.4 - DIA DE PORTUGAL - Comemorações:----------------------------- 
        O Sr. Presidente informou que  as  Comemorações do Dia de Portugal 
        são este  ano  em  Beja  e  que,  a  CMS  dará  apoio  em géneros, 
        nomeadamente peixes e mariscos para o jantar popular a ser servido 
        às populações participantes naquelas comemorações.---------------- 
 
        2 - VEREADORA MARISA SANTOS: ------------------------------------- 
        2.1 - ARMAZÉM NA ESTRADA DA AFEITEIRA - Licenciamento:------------ 
        A Sra. Vereadora informou que o armazém referido em epígrafe, está 
        licenciado desde 1993, e está constituído o direito de superfície. 
 
        III - ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------- 
        1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: ------------------------------ 
        1.1  -  ANMP  E  CÂMARA  MUNICIPAL   DE  SANTA  CRUZ  -  Curso  de 
        Administração Local em Cabo-Verde - Apoio aos Formandos:---------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  7735  de 2002-05-22, informando que a 
        ANMP, em colaboração com o Centro de Estudos e Formação Autárquica 
        e   a   sua   congénere    Associação   Nacional   de   Municípios 
        Cabo-Verdianos, e no quadro  do  Programa Específico de Cooperação 
        Intermunicipal, vai levar a efeito, na cidade da Praia, o Curso de 
        Formação  em  Administração   Local   destinado  aos  funcionários 
        municipais das 17 Câmaras Municipais de Cabo-Verde.--------------- 
        Atentas as dificuldades  da  contraparte  Cabo-Verdiana e dos seus 
        Municípios em custearem  a  deslocação,  alojamento  e estadia dos 
        seus formandos na cidade  da  Praia,  durante  todo o ano lectivo, 
        solicitam, no quadro do  acordo de cooperação/geminação existente, 
        a atribuição de uma bolsa de formação no valor de 1800 euros.----- 
        Presente fax da Câmara Municipal  de  Santa Cruz c/ entrada n.7927 
        de 2002-05-27,  solicitando  a  atribuição  da  bolsa  de formação 
        referida pela ANMP.----------------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  a  seguinte  deliberação:  "Aprovada a 
        atribuição de um subsídio de 1800  euros, no âmbito do programa de 
        geminação de Sines com o Munícipio de Santa Cruz.----------------- 
 
        1.2 - AGRIS - AGRICULTURA É FUTURO - Programa Operacional Regional 
        - Medida Agricultura e Desenvolvimento Rural:--------------------- 
                                                                   .../...
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        Presente  projecto  de   investimento   c/   entrada  n.  8063  de 
        2002-05-29, referente a prevenção de riscos provocados por agentes 
        bióticos e abióticos, no qual  a CMS é proponente, tendo designado 
        como seus  representantes  o  Sr.  Eduardo  Pires  e  a Dra. Lúcia 
        Nascimento.------------------------------------------------------- 
        A CMS tomou conhecimento.----------------------------------------- 
 
        �31.3 - EDINFOR, SISTEMAS  INFORMÁTICOS,  SA - Tarifa de Conservação 
        �3de Saneamento por Implementação de uma Funcionalidade do SCGA para 
        2002:------------------------------------------------------------- 
        Presente fax c/ entrada n.3800 de 2002-03-05, enviando proposta da 
        EDP para a Tarifa mencionada em epígrafe.------------------------- 
        Presente inf. da  Secção  de  Taxas  e  Licenças, informando que o 
        número de conhecimentos emitidos no ano  2001 foi de 4274 no valor 
        de 185.924,67 euros  e que,  se  a  CMS optar pela cobrança mensal 
        junto com o recibo da água , a Edinfor não cobra despesas à CMS.-- 
        Informam também que, em  conversa  com o Instituto de Informática, 
        pensam fazer uma reunião no  início  de Julho para propôr à Câmara 
        alterações do sistema e também de preços.------------------------- 
        Desta  forma,  sugerem  que  estas  questões  sejam  analisadas em 
        pormenor e com devida antecedência.------------------------------- 
        De acordo com o  parecer  do  Sr.  Vereador Ferreira Costa, existe 
        interesse em solicitar proposta à Edinfor, devido ao facto de que, 
        com esta empresa,  os  serviços  da  CMS  podem logo introduzir as 
        alterações o que actualmente não é possível.---------------------- 
        Deliberado, por unanimidade, o seguinte: "Consultar a Edinfor para 
        efeito de ser esta empresa a  emitir  a listagem e factura da Taxa 
        de Conservação de Esgotos".--------------------------------------- 
 
        1.4 - ESCOLA  SECUNDÁRIA  DE  SINES  -  403192  - Representante da 
        Autarquia na Assembleia de Escola:-------------------------------- 
        Presente fax  c/  entrada  n.  7534  de  2002-05-16, solicitando a 
        formalização da designação do  representante  para a Assembleia de 
        Escola eleita, com o mandato a cumprir no triénio 2002-2005.------ 
        A CMS designou como representante, o Sr. Presidente da Câmara.---- 
 
        1.5  -  ESCOLA  E.B.  2,3  VASCO  DA  GAMA  DE  SINES  -  343341 - 
        Representante da Autarquia na Assembleia de Escola:--------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  7800 de 2002-05-23, informando que foi 
        eleita a nova Assembleia de  Escola  e , solicitando a nomeação do 
        representante da Autarquia neste orgão para o Triénio 2002-2005.-- 
        A CMS nomeou como representante o Sr. Presidente da Câmara.------- 
 
        1.6 - JUNTA DE FREGUESIA DE  PORTO CÔVO - Encerramento ao Trânsito 
        da Rua Vasco da Gama e Largo Marquês de Pombal:------------------- 
        Presente of. c/ entrada n. 8018 de 2002-05-28, informando que, por 
        despacho do Sr. Presidente de 2002-05-27, foi decidido encerrar ao 
        trânsito a Rua e Largo  supramencionados,  a partir de 01 de Junho 
        até 15 de Setembro de 2002.--------------------------------------- 
        A CMS tomou conhecimento e concorda.------------------------------ 
 
        1.7 - SOCIEDADE MUSICAL  UNIÃO  RECREIO  E  SPORT SINEENSE - Apoio 
                                                                   .../...
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        para Manutenção de Instrumentos:---------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  5966 de 2002-04-16, solicitando apoio 
        para alguns encargos que esta banda teve ao longo do ano transacto 
        com a manutenção de instrumentos e acessórios e também com músicos 
        contratados.------------------------------------------------------ 
        Mereceu,  por  unanimidade, a  seguinte  deliberação:  "Aprovada a 
        atribuição de um subsídio extraordinário de 2000 euros".---------- 
 
        1.8  -  JOAQUIM  DE  JESUS  -  Contrato  de  Arrendamento  Rural - 
        Indemnização:----------------------------------------------------- 
        Presente parecer  do  Gabinete  Jurídico  c/  entrada  n.  2265 de 
        2002-05-28,  sobre  a  quantificação  de  eventual  indemnização a 
        atribuir ao Sr. Joaquim de Jesus, referente à denúncia do contrato 
        de arrendamento rural.-------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  a  seguinte  deliberação: "Parece que o 
        Sr. Joaquim de Jesus continua a ocupar o terreno, pelo que terá já 
        sido ressarcido dos prejuízos,  uma  vez  que, tira rendimentos do 
        prédio sem qualquer título.--------------------------------------- 
        Solicita-se  ao   Gabinete   Jurídico,   análise   desta  questão. 
        Solicita-se  ainda   informação   sobre   se   o  pagamento  desta 
        indemnização não constitui de  alguma  forma, um reconhecimento de 
        direitos ao Munícipe".-------------------------------------------- 
 
        1.9 - MANUEL LUÍS DA CRUZ - Terreno para Construção de Jazigo:---- 
        Presente req. c/  entrada  n.  3905  de  2002-03-08, solicitando a 
        cedência de um terreno com cerca  de 7 m2 de área, para construção 
        de jazigo.-------------------------------------------------------- 
        Presente inf.  da  Divisão  de  Ambiente  e  Serviços  Urbanos, c/ 
        entrada n. 2289 de 2002-05-29, informando que só poderá ser cedido 
        este  terreno, no   talhão   previamente  destinado  a  sepulturas 
        perpétuas, uma vez que  o  talhão dos jazigos está todo concedido, 
        e terá que ficar  em  lista  de  espera,  por  ordem de entrada do 
        pedido na CMS.---------------------------------------------------- 
        Para a concessão da  área  pretendida,  e  no referido talhão para 
        sepulturas  perpétuas,  em   vez   de   52  sepulturas  previstas, 
        ficarão 48.------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: "Indeferido. Não 
        é viável a cedência de terreno para jazigo".---------------------- 
 
        1.10 - JOÃO LOURENÇO  COSTA  -  Bairro  das  Rolotes n.20, Sines - 
        Reclamação de Factura de Consumo de Água:------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  4094  de 2002-03-12, apresentando 
        reclamação da factura n. 2001004604  de 2001-12-07 a 2002-02-06 do 
        consumo de água, no  valor  de  521,03  euros, justificando que se 
        encontra a trabalhar fora, vindo só ao fim-de-semana.------------- 
        Presente inf.  da  Secção  Administrativa  de  Águas  e Esgotos c/ 
        entrada n. 2288 de  2002-05-29,  a  qual  inclui a  listagem com a 
        leitura actualizada do  reclamante,  consumidor  de água na morada 
        supramencionada.-------------------------------------------------- 
        Presente parecer técnico,  propondo  o  indeferimento, pois deverá 
        ter havido uma rotura, entretanto sanada, pelo que, o "consumo" de 
                                                                   .../...
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        água existiu,  apesar  de  não  lhe  ter  sido  dado uso doméstico 
        normal.----------------------------------------------------------- 
        Deliberado, por unanimidade, enviar  ao   Gabinete de Apoio Social 
        para análise da situação económica deste agregado familiar".------ 
 
        1.11 - MARIA BÁRBARA G. D. MARTINS -  Bairro Folques n.14, Sines - 
        Reclamação de Factura de Consumo de Água:------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  7011  de 2002-05-07, apresentando 
        reclamação da factura de consumo  de  água n. 2001012180, pelo seu 
        valor  excessivo   (238,17   euros),   informando   que   não  tem 
        possibilidades para efectuar o pagamento.------------------------- 
        Presente inf.  da  Secção  Administrativa  de  Águas  e Esgotos c/ 
        entrada n. 2002 de 200-05-13,  a  qual inclui listagem de leituras 
        efectuadas no último ano.----------------------------------------- 
        Presente   parecer   técnico,   sugerindo   o   indeferimento   da 
        reclamação,  dado  que  terá  existido   uma  rotura  na  rede  de 
        distribuição interior sanada entre 9/5  e  5/4 (em que já só houve 
        um gasto de  13  m3).  De  acordo  com  o Regulamento Municipal do 
        Serviço de  Abastecimento  de  Água,  as  perdas  e  fugas de água 
        registadas  nas   redes   de   distribuição   interiores   e  seus 
        dispositivos  de utilização, são tidos  como consumos e, como tal, 
        são facturadas.--------------------------------------------------- 
        A CMS deliberou,  por  unanimidade,  enviar  ao  Gabinete de Acção 
        Social para análise da situação económica deste agregado familiar. 
 
        1.12   -   RECTÂNGULO,   PUBLICIDADE   EXTERIOR,   SA   -  Painéis 
        Publicitários -  Campanha  de  Sensibilização  para  a Limpeza nas 
        Praias - 2002:---------------------------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  2657 de 2002-02-14, dando conhecimento 
        da Campanha mencionada em epígrafe.------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  5355 de 2002-04-05, enviando a maquete 
        Presente  parecer  técnico  c/  entrada  n.  2250  de  2002-05-27, 
        referente  à  colocação  de  seis  painéis  publicitários  para  a 
        campanha de sensibilização para a limpeza de praias, sendo o mesmo 
        favorável  aos  objectivos   de   sensibilização  desta  campanha, 
        inclusivamente, pela  participação  da  Câmara  na  candidatura de 
        praias à Bandeira Azul.------------------------------------------- 
        Em relação às seis localizações propostas, o parecer técnico não é 
        favorável à  autorização  da  colocação  de  painéis publicitários 
        junto das estradas nacionais,  sugerindo  que  seja aprovada a sua 
        colocação temporária,  por  se  tratar  de  uma  campanha sazonal, 
        responsabilizando  o  requerente   pela   recolha  dos  painéis  e 
        reposição do local à data  de conclusão da campanha. A implantação 
        deverá ser acompanhada  pela fiscalização municipal.-------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  a  seguinte  deliberação:  "A  Câmara 
        Municipal de Sines, apreciado  o  número e dimensões dos outdoors, 
        não aceita a sua colocação no Concelho".-------------------------- 
 
        1.13 - DIVISÃO  DE  AMBIENTE  E  SERVIÇOS  URBANOS  - Alteração do 
        Horário de Início da Recolha de RSU:------------------------------ 
                                                                   .../...
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        Presente inf. c/ entrada n.  2251 de 2002-05-27, solicitando que o 
        horário de recolha de RSU, a partir de 01 de Junho de 2002, seja a 
        partir das 05 horas.---------------------------------------------- 
        A CMS aprovou a proposta.----------------------------------------- 
 
        1.14 - MANUEL FERNANDO CABEÇA MODESTO E FÁTIMA LINDA SILVA FONSECA 
        - Quinta dos Passarinhos, Sines - Corte de Fornecimento de Água:-- 
        Presente processo referente ao corte de fornecimento de água deste 
        consumidor, por falta  de  pagamento  das  facturas, o qual inclui 
        documento de expediente público do Sr. Vereador Armando, no qual a 
        consumidora informa que não  foi  avisada  que  lhe iriam cortar a 
        água.------------------------------------------------------------- 
        Presente  inf.  da  Secção   Administrativa  de  Água  e  Esgotos, 
        informando que, até à data não houve qualquer evolução na situação 
        deste consumidor,  pois  continua  sem  pagar  qualquer factura de 
        água, nem compareceu nestes serviços para tentar a resolução deste 
        problema.--------------------------------------------------------- 
        Deliberado, por unanimidade,  enviar  ao  Gabinete de Apoio Social 
        para apreciação da situação económica deste agregado familiar.---- 
 
        1.15 - FLISBINA AUGUSTA ALVES - Realização de um Mastro:---------- 
        Presente  inf.  da  Dra.  Rita  Balbino  c/  entrada  n.  2038  de 
        2002-05-02, informando que  a  munícipe  referida  em epígrafe, se 
        dirigiu à CMS, com o  intuito  de pedir autorização para organizar 
        um "mastro" na zona  do  Encalhe,  em  Sines,  no dia 12 de Junho, 
        tendo como objectivo o pagamento de uma promessa.----------------- 
        Presente c.i. da  Fiscalização  Municipal  c/  entrada  n. 2253 de 
        2002-05-28,  informando  que  não  vêm  qualquer  inconveniente no 
        pedido da Sra. Flisbina, uma vez que o local do mastro ficará fora 
        da zona habitacional.--------------------------------------------- 
        A CMS deferiu, por unanimidade, o pedido.------------------------- 
 
        1.16 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Inquérito ao Ambiente - 
        Caracterização do Saneamento Básico 2001:------------------------- 
        Presente of.  c/  entrada  n.  5327  de  2002-04-04,  divulgando e 
        enviando o inquérito  supramencionado,  para  que seja devidamente 
        preenchido até 2002-06-15.---------------------------------------- 
        Presente inf. do Departamento de Obras e Ambiente, informando que, 
        estando  já  preenchidos  os  quadros  que  compõem  o  inquérito, 
        submetem-se os mesmos a aprovação  e  propõe-se o seu envio para o 
        INE/Direcção Regional do Alentejo.-------------------------------- 
        Deliberado, por  unanimidade,  o  seguinte:  "Remeter  o inquérito 
        preenchido ao INE".----------------------------------------------- 
 
        1.17 - AMDS - ASSOCIAÇÃO  DE  MUNICÍPIOS  DO DISTRITO DE SETÚBAL - 
        Processo EDP - Contratos de Concessão:---------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  8049  de 2002-05-23 informando que, na 
        reunião realizada no dia 28 de Maio de 2002, tratou-se do processo 
        da  EDP  -  contratos   de   concessão.  Da  abordagem  efectuada, 
        aconselham os Orgãos do Município - Câmara e Assembleia Municipal, 
        a deliberarem,  durante  o  mês  de  Junho,  sobre  o  contrato de 
                                                                   .../...
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        concessão de  distribuição de  energia eléctrica em  baixa tensão. 
        Assim,  remetem,   para   análise,   a   portaria,   a   carta  de 
        esclarecimento remetida pela EDP à  AMDS, uma cópia da proposta de 
        carta de esclarecimentos da AMDS à EDP, uma cópia da carta enviada 
        pela  AMDS  à  EDP  a  solicitar  uma  resposta  esclarecedora das 
        questões consideradas fulcrais para  a  tomada de decisão sobre os 
        contratos.-------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: "Face ao parecer 
        anterior e actual da AMDS, a CMS mostra-se disponível para assinar 
        o Contrato de Concessão com a  EDP.  Comunicar à EDP para que esta 
        apresente a proposta de Contrato  de Concessão para ser remetido à 
        Assembleia Municipal".-------------------------------------------- 
 
        1.18 -  CCRA  -  COMISSÃO  DE  COORDENAÇÃO  DA  REGIÃO  ALENTEJO - 
        Cessação de Funções:---------------------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  8101  de 2002-05-29 informando que, o 
        Sr.  F.  Lopes  Figueira,  Director  do  Departamento  Regional de 
        Prospectiva  e  Planeamento  da   CCRA,  cessa  as  suas  funções, 
        agradecendo e recordando os  bons momentos de profícua colaboração 
        vivida, ao longo das suas funções.-------------------------------- 
        A CMS tomou conhecimento.----------------------------------------- 
 
        1.19 - CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DA ÁREA DE SINES - 
        Segurança e Higiene no Trabalho:---------------------------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  6843  de 2002-05-03, solicitando uma 
        reunião para  apresentação   de  proposta  referente  ao Regime de 
        Organização e Funcionamento das  actividades de Segurança, Higiene 
        e Saúde no Trabalho (Dec.-Lei 109/2000).-------------------------- 
        Presente inf. da Sra. Vereadora  c/  entrada n. 2300 de 2002-06-03 
        informando  que,  em  reunião  realizada  com  o  CEMETRA  no  dia 
        28-05-2002, foi apresentada  proposta  de  adesão aos serviços que 
        tal entidade presta no âmbito da higiene e segurança no  trabalho. 
        Mereceu, por unanimidade,  a  seguinte  deliberação:  "A CMS tomou 
        conhecimento  da  proposta,  a   qual  será  apreciada  técnica  e 
        financeiramente".------------------------------------------------- 
 
        1.20 - GABINETE  JURÍDICO  -  Concurso  Público Internacional para 
        Aquisição dos 124 Fogos:------------------------------------------ 
        Presente processo do  concurso  referido  em  epígrafe.----------- 
        Presente pelo Júri do Concurso, a análise das propostas  admitidas 
        que, de acordo com os  elementos e fundamentos apresentados, ficam 
        ordenadas, para efeitos de adjudicação, da seguinte forma:-------- 
        1º - EDIFER, Construções Pires Coelho e Fernandes,SA - 17,8 Pontos 
        2º - M.B.I. - Monteiro Baião e Irmão, Lda ---------- - 14,7 Pontos 
        Mereceu, por  unanimidade,  a  seguinte  deliberação:  "Aprovada a 
        proposta  de  adjudicação   apresentada   pelo  Júri.  Proceder  a 
        audiência prévia".------------------------------------------------ 
 
        1.21 - INSTITUTO DO EMPREGO  E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Cessação de 
        Funções da Delegada Regional do IEFP:----------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  8072  de 2002-05-29, informando que a 
                                                                   .../...
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        Sra. Maria Gabriela Silva, Delegada Regional do IEFP, está prestes 
        a terminar as  suas  funções.  Como  tal,  agradece  a gentileza e 
        colaboração prestada  e o inestimável  contributo à nobre causa de 
        melhorar as qualificações dos  alentejanos e criar condições  para 
        a sua integração no mercado de trabalho.-------------------------- 
        A CMS tomou conhecimento.----------------------------------------- 
 
        1.22 - TEODORO GOMES ALHO  &  FILHOS,  LDA  - Execução da Zil 2 de 
        Sines - Fase 3, Ruas 4, 5, A1, A2, A3, A4, D, L, M, N, O, P, Q e J 
        - Pedido de Adiantamento:----------------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.  7874   de   2002-05-24,  enviando 
        requerimento no qual solicitam o adiantamento de 485.080,96 euros, 
        correspondente a 25% do  valor  da adjudicação, comprometendo-se a 
        entregar oportunamente, uma garantia bancária daquela importância. 
        Mereceu, por unanimidade, a  seguinte deliberação: "A CMS concorda 
        em conceder o adiantamento desde que o mesmo seja aceite por parte 
        do PORA. Oficiar, nesse sentido, a CCRA".------------------------- 
 
        2 - DIVISÃO FINANCEIRA: ------------------------------------------ 
        2.1 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N. 06 /2002 AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 
        2002:------------------------------------------------------------- 
        Ratificada  e  aprovada,  por   unanimidade,   a  decisão  do  Sr. 
        Vice-Presidente, datada de  2002-05-24,  da aprovação da alteração 
        orçamental em epígrafe, apresentada  pela Secção de Contabilidade, 
        que apresenta, quer nas  reduções  quer  nos  reforços, o valor de 
        94.748,00 Euros.-------------------------------------------------- 
 
        2.2 - ALTERAÇÃO AO PPI Nº 1/2002:--------------------------------- 
        Ratificado, por unanimidade, o despacho  do Sr. Vice Presidente de 
        24.05.2002 de alteração  ao  PPI  que  apresenta quer nas reduções 
        quer nos reforços o valor de 25.098,00 Euros.--------------------- 
 
        3 - SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: -------------------------- 
        3.1 - DPGUOT - Comissão de Vistorias:----------------------------- 
        Presente inf. dos  Serviços  Técnicos,  relativa aos procedimentos 
        inerentes à coordenação e  realização  das  vistorias ao abrigo do 
        D.L. n.57/02 de 11 de Março e  do D.L. n.370/99 de 18 de Setembro, 
        sugerindo a alteração da  coordenação  das  equipas de Comissão de 
        Vistorias,  no  sentido   de   garantir   uma  maior  eficácia  na 
        concretização  dos  procedimentos   inerentes   à  realização  das 
        referidas  vistorias.  Desta  forma  não  seria  necessário  fazer 
        deslocar os processos de obras,  do edifício principal para outros 
        serviços, garantindo assim todos os prazos legais.---------------- 
        Presente proposta da Sra. Vereadora, propondo como  coordenadores: 
        - D.L. 57/02, 11 de Março  -------------- Arquitecto Miguel Falcão 
        - D.L. 370/99,18 de Setembro --------------- Arquitecta Rita Pinho 
        A CMS aprovou, por unanimidade, a proposta.----------------------- 
 
        3.2  -  CERCISIAGO   -   Construção   de   Centro  de  Actividades 
        Ocupacionais (CAO) e Unidade Residencial (Lar), em Sines:--------- 
        Presente inf.  dos  Serviços  Técnicos,  relativamente  ao assunto 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
 
        ACTA N.22 
                            (Reunião 2002-06-04) 
                                                                    PAG. 9 
 
 
 
 
        mencionado  em   epígrafe   informando   que,   após  análise   de 
        documentos,  considera-se  que  o  espaço  de  equipamento  J.48.1 
        localizado no PP da  Zona  de  Expansão  Sul-Nascente da Cidade de 
        Sines  constitui  uma   possibilidade   viável  às  pretensões  da 
        Cercisiago.------------------------------------------------------- 
        O lote  previsto  em  causa  tem  uma  área  de  1113  m2  com uma 
        capacidade de edificação de 2200 m2. Com esta área de construção é 
        possível associar numa mesma  edificação,  o Centro de Actividades 
        Ocupacionais (CAO)  e  Unidade  Residencial  (Lar) beneficiando da 
        proximidade ao jardim,  piscina  e  campo  de jogos. A desvantagem 
        desta localização reside no  facto  de  se  situar  em frente a um 
        hotel previsto junto do jardim.----------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  a  seguinte  deliberação:  "A  CMS não 
        concorda com  a  localização  proposta,  atenta  a  proximidade do 
        hotel.  Ao  c/  do  Eng.   Pedro  Martins  para  verificar  outras 
        hipóteses".------------------------------------------------------- 
 
        3.3 - LOFRAL - Loteamento da Baixa de São Pedro:------------------ 
        Presente processo referente ao Loteamento supramencionado.-------- 
        Presente minuta de Contrato de  Desenvolvimento Urbano entre a CMS 
        e a  empresa  LOFRAL  -  Entrepostos  e  Distribuidores, Lda, para 
        apreciação e aprovação.------------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  a  seguinte  deliberação:  "Aprovada a 
        minuta  de  Contrato  de  Desenvolvimento  Urbano,  embora  a  CMS 
        considere que tem obrigatoriamente  que  ser  alterada a entrada e 
        saída de viaturas  pela  Estrada  Nacional  261-3  uma  vez que, a 
        entrada  e  saída   prevista   nessa  Estrada  provocaria  grandes 
        congestionamentos de trânsito".----------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Idalino, por razões pessoais, teve que se ausentar. 
 
        3.4 - JORGE CÂMARA CORREIA -  ENG.  FISCAL DAS OBRAS DOS LOTES 8 E 
        10 - Urbanização  de  Santa Catarina, Sines:---------------------- 
        Presente carta,  apresentando  reclamação  pelo  embargo das obras 
        referentes  aos  lotes  mencionados  em  epígrafe  e  enviando  os 
        respectivos livros de obra.--------------------------------------- 
        Deliberado, por unanimidade,  o  seguinte:  "Considerando que esta 
        carta contém  considerações  desprestigiantes  e  ofensivas para a 
        CMS, solicita-se ao  Consultor  Jurídico,  Dr. Leonel, que elabore 
        queixa ao Ministério Público, acompanhada de extractos do Livro de 
        Obra".------------------------------------------------------------ 
 
        3.5 -  JOÃO  PEDRO  GEADAS  RAMALHO  E  ANTÓNIO  CONCEIÇÃO NUNES - 
        Urbanização de Santa Catarina, Lotes 8 e 10, Sines:--------------- 
        Presente  os  processos  dos   lotes  supramencionados,  os  quais 
        incluem, respectivamente, req. c/  entradas  n. 712/ob e 713/ob de 
        2002-05-08, apresentando os  projectos  de arquitectura referentes 
        às alterações a levar a efeito nas moradas  referidas em epígrafe. 
        Mereceu, por maioria, com abstenção  dos Srs. Vereadores Vinagre e 
        Braz, a seguinte deliberação: "Os  Proprietários dos Lotes 8 e 10, 
        deverão repôr a construção de  acordo  com o estudo apresentado em 
                                                                   .../...
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        ordem a solucionar o problema da subida das caves, na sequência do 
        qual foram apresentados  projectos  de arquitectura de alterações, 
        não admitindo  esta  Câmara  qualquer  aumento   da  volumetria da 
        construção para além do  que  havia  sido  aceite  no âmbito do já 
        aludido estudo".-------------------------------------------------- 
 
        3.6 -  INFORMAÇÃO   À  CÂMARA  DOS  DESPACHOS  EXARADOS  PELA SRA. 
        VEREADORA DO  PELOURO,   CONFORME   DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 
        COMPETÊNCIAS DELIBERADA EM  REUNIÃO  DE  2002.01.09, NOS TERMOS DO 
        ART.  65,  N.  1  E  ART.  69,  N.  2  DA  LEI  169/99,  DE  18 DE 
        SETEMBRO:--------------------------------------------------------- 
        A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  dos mapas anexos a esta 
        minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ 
        - Licenças de construção   emitidas   no   período   de 20 a 31 de 
        Maio de 2002.----------------------------------------------------- 
 
        IV  - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, não havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reunião. Eram 18,40 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lídia  Maria Silvestre Afonso 
        de Magalhães, Chefe de Divisão de Administração Geral, que  lavrei 
        a presente acta, a subscrevo.------------------------------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 


