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             Aos VINTE E  SEIS de OUTUBRO  de  mil  novecentos   e  
noventa e um, nesta Vila de Sines e Sala de  Sessoes  do  Edificio  
dos Pacos do Concelho, teve  lugar  a  REUNIAO  EXTRAORDINARIA  da   
Camara Municipal de Sines, estando presentes: 
 
PRESIDENTE : FRANCISCO MARIA PEREIRA DO O  PACHECO,  que  presidiu  
             aos trabalhos. 
 
VEREADORES : JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA       
             EUGENIA DE JESUS AMADOR                              
             MANUEL ANTONIO DE CAMPOS BOTELHO DA LANCA           
             CARLOS ALBERTO DO RIO SALVADOR                     
             CESAR LUIS DA SILVA BEJA                         
             ANTONIO GONCALVES CORREIA                       
 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 11.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ORDEM DE TRABALHOS: 
 
             ANALISE DA SITUACAO ACTUAL  DOS  VARIOS  SERVICOS  DA  
             CAMARA MUNICIPAL FACE AO PLANO  DE  ACTIVIDADES  E  A 
             MELHORIA DO PROPRIO FUNCIONAMENTO DA CAMARA. 
 
1 - DIVISAO SOCIO-CULTURAL 
Apos analise e discussao das varias areas abrangidas pela  Divisao 
foi deliberado, por unanimidade: 
 
a) Libertar a Divisao das inumeras solicitacoes a que esta sujeita 
   e que comprometem as suas accoes proprias. 
 
b) Racionalizar o circuito de pedidos  e  solicitacoes  fazendo-os 
   transitar directamente para as areas funcionais respectivas. 
 
c) Criar uma nova area para relacoes  exteriores  que  englobe  os 
   inumeros e indiferenciados pedidos a Camara e que apos despacho 
   do respectivo pelouro, encaminhe a respectiva execucao  para  o 
   servico proprio da Camara. 
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d) A nova area referida na alinea c) fica transitoriamente  sob  a 
   responsabilidade do Gabinete de Apoio ao Presidente e  Vereacao 
   e com ligacao  directa  ao  Sr.  Eduardo  Pires  que  ficara  a  
   coordenar internamente a execucao das solicitacoes requeridas e 
   previamente aprovadas, a partir de 04 de Novembro/91. 
 
e) A Gestao e Acompanhamento do Refeitorio fica  desde  ja  sob  a 
   responsabilidade da  Sra. Dra. Assuncao,  com  o  objectivo  de 
   reduzir substancialmente o deficit financeiro  anual  registado  
   nos ultimos anos.   Tal significa o envio a Camara Municipal de 
   balancetes mensais e de sugestoes/propostas  para  resolucao  e 
   concretizacao dos objectivos atras referidos. 
 
f) A Administracao do Arquivo  Historico  devera  permitir  que  o  
   patrimonio  historico   municipal   nao  seja  degradado  pelas  
   demasiadas consultas a que esta sujeito. 
   A Camara aguardara uma proposta da Sra. D. Isabel Batista  para 
   resolucao deste problema ate 31 de Dezembro de 1991. 
 
g) O apoio ao  NESC  (50%) e aos Servicos Sociais (50%)  passa   a 
   ser dado pela Sra. D. Elisa Vilhena  que  sai  do  Gabinete  de 
   Informacao e passa para a Divisao Socio-Cultural, a  partir  de 
   04 de Novembro/91. 
 
h) A area da Juventude fica na Divisao Socio-Cultural,  aguardando  
   a Camara uma proposta  da Sra. Vereadora Eugenia / Dra. Lidia / 
   / Sr. Vicente  A. do  O,  para  implementacao  do  Gabinete  da 
   Juventude que devera ser apresentada ate 30 de Novembro/91. 
 
i) Todos  os   estudos  e  projectos  respeitantes  ao  Patrimonio  
   Monumental  ficam   sob   a  responsabilidade   da  Divisao  de  
   Planeamento Urbanistico que mantera as necessarias  ligacoes  a 
   Divisao Socio-Cultural, a partir desta data. 
 
 
2 - A Sra. D. Ana Cristina da Seccao de Pessoal fica  adstrita  ao 
    Gabinete de Apoio a Presidencia e Vereacao a partir de  04  de 
    Novembro de 1991. 
 
3 - O Prof. Virgilio  Chaves  ficara  responsabilizado  perante  o  
    executivo da Camara com as seguintes aulas de educacao fisica: 
    - Cabeca da Cabra - Escola Primaria e pre-primaria (2 turmas); 
    - Porto Covo      -    "       "           "       (3    "  ); 
    - Trabalhadores das Autarquias (manutencao). 
    Devera apresentar proposta para este novo servico  ate  30  de 
    de Novembro/91. 
 
4 - A Assistente  Social  Fatima  Martins sai  da  Divisao  Socio- 
    -Cultural e ficara adstrita ao Ensino e  a  Saude  respondendo 
    directamente perante o Sr. Vereador  Correia e  Sra. Vereadora 
    Eugenia, que tem ate 02 de  Novembro  para  os  contactos  com  
    essas entidades. 
 
5 - A Sra. D.  Palmira  Viegas,  Tecnica  de  Educacao  e  dada  a  
    inexistencia de tarefas nesta  area,  sai  da  divisao  Socio- 
    -Cultural e ficara adstrita ao Gabinete de Informacao a partir  
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    de 02 de Dezembro/91, onde tera como  tarefas  a  producao  de 
    artigos e noticias para o Boletim Municipal e para o  programa 
    da Camara na Radio Sines. 
 
6 - O Servico de Apoio Social  a  Indigentes  e  Transportes  sera  
    proposto que passe para a Junta de Freguesia de Sines. 
 
 
II - ACTA:-------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
III - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
E nao havendo mais assuntos a tratar o Exmo.Sr.Presidente declarou 
encerrada a reuniao. Eram 20.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               
 


