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        Aos VINTE E OITO de AGOSTO do  ano DOIS MIL E DOIS nesta Cidade de 
        Sines  e Sala de   Sessões   do  Edifício   dos Paços do Concelho, 
        teve  lugar  a  REUNIÃO PÚBLICA  da  Câmara  Municipal  de  Sines, 
        estando presentes: ----------------------------------------------- 
 
        VICE PRESIDENTE: - JOSÉ  ARCANJO  FERREIRA COSTA que  presidiu aos 
        trabalhos.-------------------------------------------------------- 
 
        VEREADORES: - IDALINO SABIDO JOSÉ 
                    - ANTÓNIO LUIS BARREIROS BRAZ 
                    - MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 
                    - JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 
                    - ARMANDO FRANCISCO 
 
        FALTA JUSTIFICADA - MANUEL COELHO CARVALHO (Férias) 
        FALTA JUSTIFICADA - MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS (Férias) 
 
 
        Sendo a hora designada  pelo  Sr.  Vice Presidente, foi  declarada 
        aberta a reunião, eram 15,00 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 - EXPEDIENTE PÚBLICO: ----------------------------------------- 
 
        1 - INÁCIO MARIA GÓIS -------------------------------------------- 
        2 - FRANCISCO JOÃO DA LUZ SILVA ---------------------------------- 
 
        1 - Sr. Inácio Góis:---------------------------------------------- 
        Refere que as máquinas da  Padaria  existente  junto à sua casa no 
                                                                   .../...
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        Porto Covo perturbam  o  seu  descanso  e  dos  outros vizinhos, o 
        barulho incomoda também residentes  de  outras  ruas que se sentem 
        incomodados, porque para além do  barulho das máquinas, há ainda o 
        problema da venda de pão até às 4 horas da manhã.----------------- 
 
        A Câmara leva em  consideração  a  queixa  do Sr. Góis funcionário 
        aposentado desta Câmara e vai averiguar o que pode fazer. Quanto à 
        Lei do Ruido existe, mas as Câmaras não têm condições para fazer a 
        sua  aplicação  integral  e  há   tantas  situações  que  é  quase 
        impossivel aplicá-la.--------------------------------------------- 
        A CMS vai providenciar uma vistoria às instalações da Padaria para 
        averiguar que tipo de  medidas  podem  ser  tomadas para reduzir o 
        ruido.------------------------------------------------------------ 
        Dos resultados dessas diligências a CMS dar-lhe-à conta.---------- 
 
        2 - Sr. Francisco João da Luz Silva:------------------------------ 
        a) Na ZIL  II  há  muitos cães  abandonados,  e presume-se que sem 
        vacinas, que por vezes mordem nas pessoas.------------------------ 
        Os passeios são verdadeiros canis, presos outros soltos. Também há 
        leis de protecção dos animais.------------------------------------ 
 
        A CMS está a fazer um canil  para que os cães apanhados possam ter 
        o mínimo de condições  até  que  os  donos  os vão buscar ou serão 
        abatidos.--------------------------------------------------------- 
 
        b) As oficinas existentes na ZIL  II estão a usar os passeios como 
        prolongamento do espaço de oficinas.------------------------------ 
 
        A CMS  está  a  providenciar  no  sentido  de  serem recolhidos os 
        materiais para o interior  dos  respectivos  espaços que lhe estão 
        atribuidos.------------------------------------------------------- 
 
        c) O Ambiente em Sines -  Refere  que todas as noites a partir das 
        00,30 horas há descargas  das  industrias  que o impedem de dormir 
        por provocar falta de ar.----------------------------------------- 
 
        É uma preocupação do Executivo  fazer  com que as empresas cumpram 
        as leis de protecção do ambiente.--------------------------------- 
 
        III - DEPOIS DO EXPEDIENTE  PÚBLICO O EXECUTIVO DELIBEROU APRECIAR 
        O SEGUINTE:------------------------------------------------------- 
        1.1 -  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  DE  MÉDIO  E  LONGO PRAZO PARA 
        EXECUÇÃO DE PROJECTOS COMPARTICIPADOS POR FUNDOS COMUNITÁRIOS:---- 
        Foi presente o processo  com  a  aprovação da Assembleia Municipal 
        autorizando o  Executivo  Municipal  a  proceder  à contratação em 
        referência, pelo que  tendo-se  procedido  à  audiência prévia nos 
        termos do Art. 101º do  CPA,  sem qualquer reclamação, deliberou o 
        Executivo adjudicar definitivamente à Caixa Geral de Depósitos, SA 
        a contratação respectiva.----------------------------------------- 
        Mais deliberou que se deve  informar  a Caixa Geral de Depósitos e 
        ser preparado todo o processo  para  obtenção do Visto do Tribunal 
        de Contas e apresentar-se candidatura ao PORA.-------------------- 
                                                                   .../...
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        IV  - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, não havendo   mais   assuntos   a  tratar,   o   Exmo. Sr. Vice 
        Presidente declarou encerrada a reunião. Eram 16,00 horas.-------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lídia  Maria Silvestre Afonso 
        de  Magalhães,    Chefe  de  Divisão  de  Administração Geral, que 
        lavrei a presente acta, a subscrevo.------------------------------ 
 
 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
 
                                     ------------------------------------ 


