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        Aos  SETE  de OUTUBRO de  MIL  NOVECENTOS  e NOVENTA  e OITO 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 
                    - MARIA DA GRACA MATIAS PAIS BARROS RODRIGUES 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
        FALTAS JUSTIFICADAS: - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 15 Horas.---------------------------------------- 
 
        I - ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------- 
        1.1 - CINE-TEATRO VASCO DA GAMA:---------------------------------- 
        O Sr.  Vereador  referiu  ter  tido  conhecimento  de uma vistoria 
        efectuada ao Cine-Teatro  Vasco  da  Gama  e  que tal concluiu nao 
        haver condicoes de  seguranca,  tornando-se  necessario dar alguma 
        seguranca. Referiu,  ainda,  haver  outra  vistoria realizada pela 
        Delegacao de Saude, Bombeiros  Voluntarios e Delegada da Inspeccao 
        Geral das Actividades Culturais. Devera ser localizado o relatorio 
        da vistoria e fotocopia-lo  para  os  eleitos.  Gostaria, ainda, o 
        Sr. Vereador de  ser  informado  sobre  que  tipo  de seguro fez a 
        Camara Municipal de Sines. --------------------------------------- 
 
        O Sr. Presidente informou  que  o  levantamento  esta feito, sendo 
        necessario proceder as reparacoes. ------------------------------- 
        No respeitante ao seguro do Cine-Teatro Vasco da Gama informou que 
                                                                   .../...
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        existe um seguro multiriscos,  que  inclui  incendios, no valor de 
        70 000 contos, acrescendo o do conteudo no valor de 5 800 contos. 
 
        2 - VEREADOR GUINOTE: -------------------------------------------- 
        2.1 - FESTAS DA CIDADE:------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador  solicitou  informacao  detalhada  sobre os valores 
        gastos com as Festas da  Cidade  e com as diversas comemoracoes do 
        Verao.    Solicitou informacao detalhada, sobre custo dos diversos 
        espectaculos, incluindo  concerto  Maria  Joao  e  Mario Lajinha e 
        espectaculo de Tempo  de   Cante,   Vinho  e  Paixao.    Solicitou 
        informacao,  igualmente,  sobre  a  comparticipacao  das  diversas 
        empresas no pagamento das festas. -------------------------------- 
 
        O  Sr.  Presidente  informou   que   as  Festas  da  Cidade  foram 
        comparticipadas pela PGS e Metalsines  a  500 contos cada, tendo a 
        CMS suportado os restantes 500 contos.---------------------------- 
        Houve Spot publicitario na televisao que custou 1.500 contos.----- 
 
        2.2 - BOLETIM MUNICIPAL:------------------------------------------ 
        O Sr. Vereador salientou o facto  da Camara Municipal ter pedido a 
        transferencia de um funcionario da CM  de Santiago do Cacem para a 
        realizacao do Boletim  Municipal.   Verifica-se  que o Boletim nao 
        cumpre os seus objectivos de periodicidade, tornando-se um boletim 
        quase semestral  com  um  tamanho  excessivo  e  com conteudo mais 
        panfletario do que informativo.  Salientou o facto desagradavel de 
        o boletim incluir uma entrevista ao Presidente alem do editorial e 
        de ser construido na perspectiva da forca politica dominante e nao 
        como um orgao da autarquia.       Alias, salientou que se verifica 
        um  esforco  propagandistico   da   CDU,   que   contrasta  com  a 
        incapacidade de  concretizacao  de  obras.    Salientou  o caso do 
        Noticias de  Sines  que  traz  um  Suplemento  Especial  com outra 
        entrevista ao  Presidente  da  Camara  que  repete  o  conteudo da 
        entrevista ao boletim municipal  e  com imagens do ultimo programa 
        eleitoral  da  CDU   pago   com  dinheiros  publicos.    Solicitou 
        informacao sobre os custos   com  estas producoes, nao deixando de 
        salientar o contraste de uma  Camara  que gasta milhares de contos 
        em propaganda e  nao  tem  dinheiro  para  pagar atempadamente aos 
        alunos carenciados do ensino basico.------------------------------ 
 
        O Sr. Presidente referiu que o desenhador transferido vira para os 
        Pacos do Concelho e continuara a dar apoio ao Boletim.------------ 
        O Sr. Presidente, em relacao  ao suplemento  no Noticias de Sines, 
        informou que foi feita uma proposta que a CMS aceitou.------------ 
 
        2.3 - RECUPERACAO DO CASTELO:------------------------------------- 
        O Sr. Vereador questionou  a  Camara sobre que comparticipacoes ha 
        garantidas, para alem das da Petrogal, porque parece haver mais.-- 
 
        O Sr. Presidente informou que apenas ha o apoio da Petrogal.------ 
 
        3 - SR. VEREADOR FERREIRA COSTA:---------------------------------- 
        Solicitou a inclusao na ordem de trabalhos dos seguintes assuntos: 
                                                                   .../...
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        - Aquisicao de Central Telefonica Analogica com Sistema RDIS.---- 
        - PEDREC - TEODORO GOMES  ALHO  - Pedido de Terreno para Ampliacao 
        Aprovado, por  unanimidade,  a  apreciacao  destes assuntos, nesta 
        sessao.----------------------------------------------------------- 
 
        II - ORDEM DE TRABALHOS: ----------------------------------------- 
        1 - EXPEDIENTE GERAL: -------------------------------------------- 
        1.1 - JUNTA DE FREGUESIA DE SALAO - HORTA:------------------------ 
        Presente of. c/ entrada n.  12 243, de 98-09-17, solicitando apoio 
        financeiro para a recuperacao  da  Sede  da Junta de Freguesia que 
        ficou totalmente destruida com  o  sismo  que  ocorreu no dia 9 de 
        Julho.------------------------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"  A CMS entende que este 
        pedido deveria ser  canalizado  atraves  da  ANMP, nao devendo ser 
        dirigido individualmente a cada Camara. Apresentar a solidariedade 
        da CMS".---------------------------------------------------------- 
 
        1.2  -  MAPAS  MENSAIS  DE   ASSIDUIDADE  DO  PESSOAL  DO QUADRO E 
        CONTRATADO REFERENTES AO MES  DE AGOSTO DE 1998:------------------ 
        A Camara Municipal tomou conhecimento dos mapas em epigrafe.------ 
 
        1.3 - CONCURSOS PUBLICOS PARA  DISTRIBUICAO DE LOTES DE TERRENO EM 
        REGIME DE DIREITO DE SUPERFICIE:---------------------------------- 
        Presente informacao n.  10/GAP/98,  do  Dr.  Joao Almeida, sobre o 
        referido concurso.------------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Aprovada a proposta.---- 
        1) Anulado os concursos para atribuicao de lotes.----------------- 
        2) Deve ser apresentada proposta de regulamento para atribuicao de 
        lotes de terreno para auto-construcao".--------------------------- 
 
        1.4  -  FRANCISCO  ANTONIO  DA  COSTA  PROPRIETARIO  DO  PARQUE DE 
        CAMPISMO - MONTE BRANCO - PORTO COVO:----------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.   12723,  de  98-09-28,  prestando 
        esclarecimentos relativamente  a  reclamacao  apresentada pelo Sr. 
        Joao Valente Silva.----------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Anexar  as restantes 
        queixas sobre estabelecimentos para futura apreciacao conjunta".-- 
 
        1.5  -  FRANCISCO  ANTONIO  DA  COSTA  PROPRIETARIO  DO  PARQUE DE 
        CAMPISMO - MONTE BRANCO - PORTO COVO:----------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.   12724,  de  98-09-28,  prestando 
        esclarecimentos relativamente  a  reclamacao  apresentada pelo Sr. 
        Jose Carlos Cardoso Canhola.-------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Anexar  as restantes 
        queixas sobre estabelecimentos para futura apreciacao da Camara".- 
 
        1.6 -  ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS PORTUGUESES - 
        ORCAMENTO DE ESTADO PARA 1999:------------------------------------ 
        Presente fax  c/  entrada  n.  12434,  de  98-09-22, enviando para 
        conhecimento,  proposta  do  Presidente,  aprovada  pelo  Conselho 
        Directivo da ANMP,  sobre  a  aplicacao  da  nova  Lei de Financas 
                                                                   .../...
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        Locais e Orcamento de Estado para 1999.--------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Manifestar  a  ANMP o 
        acordo da CMS a presente proposta".------------------------------- 
 
        1.7 - ANTONIO DOMINGOS LIMA PEREIRA:------------------------------ 
        Presente of. c/ entrada  n.  12464, de 98-09-23, solicitando apoio 
        financeiro para fazer face as  despesas com uma operacao cirurgica 
        as duas vistas, que tera  de  ser  submetido, em Cuba, no valor de 
        3.000.000$00, caso  nao  a  faca ficara invisual.----------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Nao  e  possivel a CMS 
        prestar  este  apoio.  Em  casos  analogos  so  tem  sido apoiados 
        carenciados residentes no Concelho".------------------------------ 
 
        1.8 - DGT - DIRECCAO GERAL DO TURISMO:---------------------------- 
        Presente  of.  c/   entrada   n.   12400.  de  98-09-22,  enviando 
        reclamacoes referentes  ao  Parque  de  Campismo  Monte Branco, em 
        Porto Covo.------------------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Anexar  as restantes 
        reclamacoes para apreciacao em futura reuniao".------------------- 
 
        1.9 - MUNDO PORTUGUES - SEMANARIO:-------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  12803,  de  98-10-01, apresentando 
        proposta para assinatura do jornal "O EMIGRANTE".----------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Nao se considera oportuna 
        a renovacao da assinatura".--------------------------------------- 
 
        1.10 - CUSTODIA MARIA DE SOUSA:----------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada n. 12334, de 98-09-18, solicitando que a 
        CMS diligencie junto do IGHAPE para que a habitacao sita no Bairro 
        Soeiro Pereira Gomes, n.  32,  em  Sines, arrendada ao Sr. Augusto 
        Teodoro, de quem trata  por  se  encontrar acamado, passe para seu 
        nome em caso de  falecimento  do  mesmo,  em virtude de residir na 
        referida habitacao ha catorze anos.------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Comprovar  que  a D. 
        Custodia nao tem outra  habitacao  no  concelho  de Sines. Caso se 
        confirme,  oficiar  o  IGHAPE  de  que  a  CMS  concorda  que esta 
        habitacao passe para  a  D.  Custodia  e  marido,  dada a situacao 
        descrita".-------------------------------------------------------- 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
        2.1 - ALTERACAO ORCAMENTAL  N.  11/98  AO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 
        1998: ------------------------------------------------------------ 
        Ratificada  e  aprovada,  por   unanimidade,   a  decisao  do  Sr. 
        Presidente,  datada  de   98-09-21,   da  aprovacao  da  alteracao 
        orcamental em epigrafe que  apresenta,  quer nas reducoes quer nos 
        reforcos,  o  valor  de   86 225  contos,  conforme  informacao  e 
        justificacao apresentada pela Economista Dra. Sara Courelas. ----- 
 
        2.2 - ABVS  -  ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE SINES - 
        Subsidio de Leasing - aquisicao de duas ambulancias:-------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  12771,  de 98-09-30, solicitando que 
        sejam  retomados  os   compromissos    assumidos  com  os encargos 
                                                                   .../...
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        referidos em epigrafe (186.345$00/mes e 204.550$00/mes). --------- 
        O Vereador Ferreira  Costa  propoe  a aprovacao  do  Leasing das 2 
        viaturas   ate   ao   final,   ou   seja   15-12-99   e  30-12-99, 
        respectivamente.-------------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho  de:"Aprovado".--------- 
 
        2.3 - ASSOCIACAO DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE SINES - Tarifa da 
        Conservacao de Esgotos - 1998: ----------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.  11893,  de  98-09-09, solicitando 
        anulacao da referida tarifa. ------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Deferido".------------ 
 
        2.4 -  PEDREC  -  TEODORO  GOMES  ALHO  -  Pedido  de Terreno para 
        Ampliacao de Instalacoes:----------------------------------------- 
        Presente Informacao da Fiscalizacao Municipal c/ entrada n. 12652, 
        de 98-09-28,  comunicando  qual  area  de  terreno pretendida pela 
        referida Empresa, e a situacao em que se encontra o terreno.------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:-------------------------- 
        1. A CMS concorda em principio com o aumento da area pretendida.-- 
        2. Devera ser  medida a  area necessaria e apresentado projecto de 
        alteracoes.------------------------------------------------------- 
        3. A Fiscalizacao  Municipal devera garantir a remocao de todos os 
        materiais e sucatas ali colocadas".------------------------------- 
 
        2.5 - AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA ANALOGICA COM SISTEMA RDIS A 
        PORTUGAL TELECOM:------------------------------------------------- 
        Aprovado,  por  unanimidade,  o   ajuste  directo  pelo  valor  de 
        3.693.895$00, que serao pagos em  60 rendas mensais de 112.035$84. 
        Fazer contrato.--------------------------------------------------- 
 
        2.6 - CONCURSO LIMITADO PARA A EXECUCAO DE CIRCUITOS DE TRANSPORTE 
        DE ESTUDANTES ENTRE  AS  ESCOLAS  PRIMARIAS,  O  ATL  E  A PISCINA 
        MUNICIPAL: ------------------------------------------------------- 
        Presente processo do concurso em epigrafe ao qual foi presente uma 
        unica proposta - a  do  Ginasio  Clube  de Sines, que apresentou o 
        valor de 37.000$00/por dia.--------------------------------------- 
        Aprovada, por unanimidade,  a  adjudicacao dos circuitos especiais 
        de transporte ao  Ginasio  Clube,  conforme  sua  proposta de 6 de 
        Outubro. O contrato tera  validade  desde  20 de Setembro de 1998, 
        inicio das aulas.------------------------------------------------- 
 
        3 - EXPEDIENTE DE OBRAS: ----------------------------------------- 
        3.1 - MARIA ANTONIA ZAMBUJO  -  Superficiaria do Lote 2 da Courela 
        da Cruz, em Sines:------------------------------------------------ 
        Presente req.  c/  entrada  n.  1111,  de  98-08-07, solicitando a 
        transferencia do referido lote para  nome  da sua filha Maria Jose 
        Hilario Zambujo. Mereceu,  por  unanimidade,  o despacho de:"A CMS 
        concorda com  a  transferencia  da   titularidade  do  lote  2, da 
        Courela da Cruz para a filha da D. Maria Antonia Zambujo".-------- 
 
        3.2 -  TOMASIA  MARIA  TRAGUEDO  MOURAO  -  Venda  de Benfeitorias 
        do lote 24, da Zil 1, em Sines:----------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Presente req.  c/  entrada  n.  644,  de  98-07-23, informando que 
        pretende vender o armazem construido no lote referido em epigrafe, 
        aos Transportes Carriche, Lda.,  caso  a  CMS nao pretenda exercer 
        o seu direito de opcao.------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  nao pretende 
        exercer o direito de opcao e autoriza a venda".------------------- 
 
        3. - INFORMACAO  A  CAMARA  DOS  DESPACHOS  EXARADOS   PELO  SR. 
        VEREADOR  DO  PELOURO,   CONFORME   SUBDELEGACAO  DE  COMPETENCIAS 
        DELIBERADA EM SESSAO DE 07.01.98, E NOS  TERMOS DO N. 3 DO ART. 52 
        DO DL 100/84, NA REDACCAO  DA  LEI  25/85,  DE  12 DE AGOSTO E LEI 
        18/91 DE 12 DE JUNHO: -------------------------------------------- 
        A  Camara  Municipal  tomou  conhecimento  dos mapas anexos a esta 
        minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ 
        - Licencas de construcao emitidas no  periodo  de 14 de Setembro a 
        02 de Outubro de 1998.-------------------------------------------- 
        - Projectos indeferidos  no  periodo  de  14  de  Setembro  a 2 de 
        Outubro de 1998.-------------------------------------------------- 
 
        III - DEPOIS DA ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------- 
        1 - PROGRAMA  E  ORCAMENTO   PARA   A  RECEPCAO  AOS PROFESSORES E 
        PESSOAL NAO DOCENTE - ANO LECTIVO 1998/99 - 21 de Outubro:-------- 
        A Vereadora  Graca  apresentou  o  proposta de Programa/Orcamento, 
        referido em epigrafe, no  valor estimado em 462.000$00.----------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:"A  CMS  aprova  o 
        Programa e Orcamento, mas  propoe  o  dia  22,  dado que no dia 21 
        havera a discussao do P U  do Porto Covo ja agendado. Ficam anexos 
        a esta minutas de acta os documentos referidos em epigrafe".------ 
 
        IV - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 17.00 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
 
        de  Magalhaes,  Secretaria   do   orgao   executivo  municipal,  a 
        subscrevi. ------------------------------------------------------- 
 
 
        O PRESIDENTE,                OS VEREADORES, 
 
        --------------------------    ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


