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        Aos DEZOITO de NOVEMBRO 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 ARCANJO FERREIRA COSTA 
                    - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
                    - MARIA DA GRACA MATIAS PAIS BARROS RODRIGUES 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
        FALTA JUSTIFICADA: - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 15.25 Horas.------------------------------------- 
 
        I - ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------- 
 
        dos Trabalhos, referente a "Lotes de terreno a retirar na ZIl 2".- 
        Foi agendado para o fim dos trabalhos.---------------------------- 
 
        2 - SR. VEREADOR FERREIRA  COSTA: -------------------------------- 
        2.1 - Solicitou inclusao na  Ordem  dos Trabalhos da "Exposicao do 
        Teatro do Mar sobre protocolo celebrado em Outubro de 1997". ----- 
        Foi agendado para o final dos trabalhos.-------------------------- 
 
        2.2 - TOLERANCIAS DE PONTO - FERIADOS  24  DE NOVEMBRO - 1  E 8 DE 
        DEZEMBRO  DE  1998:  ------------------------------------------- O 
        Sr. Vereador Ferreira Costa  apresentou proposta para concessao de 
        tolerancia de ponto a 1/3,  nas segundas-feiras  que  antecedem os 
        referidos  feriados.   Assim,  cada  trabalhador  tera  um  dia de 
                                                                   .../...
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        tolerancia de ponto.  -------------------------------------------- 
        Os  responsaveis  das  Seccoes  do  Departamento  Administrativo e 
        Financeiro farao escala de  forma  a assegurar o funcionamento dos 
        Servicos. -------------------------------------------------------- 
        Nos Sectores Operarios  cada  responsavel  vera  com o Vereador se 
        algum servico podera optar por encerrar uma das segundas-feiras.-- 
        Aprovado, por unanimidade. --------------------------------------- 
 
        2.3 - ALMOCO  DE  NATAL:   Foi  agendado  o  almoco  de Natal para 
        terca-feira, dia 22 de Dezembro.     Fazer consulta para o servico 
        do almoco para cerca de 400 pessoas (Eurest/Cerimonial).---------- 
        Saber junto do Sr. Durval se arranja pessoas so para servir.------ 
 
        3 - VEREADOR PIMENTA: -------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador solicitou informacao sobre o processo dos 32 Fogos, 
        Blocos G e H da Estrada da Costa do Norte.------------------------ 
 
        O Sr. Vereador  Ferreira  Costa  deu  a  informacao do processo em 
        poder do Sr. Dr. Luso Soares.------------------------------------- 
 
        4 - VEREADOR MASCARENHAS:----------------------------------------- 
        4.1 - OBRA  DA SALA DAS SESSOES:  Solicitou informacao sobre se ja 
        foi feita recepcao da obra.  ------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador  Ferreira  Costa  informou  ter sido feita recepcao 
        provisoria da obra e que os vidros serao colocados em substituicao 
        dos de plastico. ------------------------------------------------- 
 
        II - ORDEM DE TRABALHOS: ----------------------------------------- 
 
        1 - EXPEDIENTE GERAL: -------------------------------------------- 
        1.1 - FERNANDO DOMINGOS ROSA - Processo de Contra-Ordenacao 14/98: 
        Presente o processo  de  contra-ordenacao  em epigrafe referente a 
        denuncia do Sr. Jorge Manuel Barrocal Pelicano Dourado.----------- 
        Ratificado,   por    maioria,    a    decisao   do   Sr.  Vereador 
        responsavel, datada de 98-11-18, no  sentido de aplicar a coima de 
        25.000$00 sem custas. -------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador Mascarenhas absteve-se de participar na discussao e 
        votacao deste assunto por se tratar de um familiar.--------------- 
 
        1.2 - ABVS  -  ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE SINES - 
        Comemoracoes 55.  Aniversario: ---------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  14834, de 98-11-12, formulando convite 
        para participacao nas comemoracoes  do 55.  Aniversario a realizar 
        no dia 01 de Dezembro/98.----------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Agradecer  o convite e 
        confirmar a presenca do Sr. Presidente e Senhores Vereadores".---- 
 
        1.3 - ESCOLA BASICA N. 2 - Seguro para Auxiliar de Accao Educativa 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  12733,  de  98-09-29,  solicitando 
        concessao  de  verba  para  suportar  os  encargos  com o seguro e 
        refeicao da Auxiliar em epigrafe. -------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Aprovado a atribuicao do 
        subsidio para o seguro.  A Escola deve fornecer a refeicao".------ 
 
        1.4 - DELEGACAO ESCOLAR  DE  SINES  -  JARDIM  DE INFANCIA N.  2 - 
        Subsidio -  Seguro  e  Sub.  refeicao   para  a  Auxiliar de Accao 
        Educativa - Lina Maria Pereira Bernardo: ------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  13532,  de  98-10-19,  solicitando 
        atribuicao  de   subsidio   destinado   ao   pagamento  do  seguro 
        (13.338$00) e subsidio de refeicao.------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Aprovado a atribuicao do 
        subsidio para o seguro. A Escola deve fornecer a refeicao".------- 
 
        1.5 - RESTAURANTE O COCA - Reclamacao de Jose Amilcar Sotto Soeiro 
        de Brito: -------------------------------------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  14442,  de 98-11-05, apresentando 
        justificacao  quanto a reclamacao do Sr. Jose Brito.-------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Envie-se ao reclamante  a 
        justificacao.  Arquivar no processo".----------------------------- 
 
        1.6 - MAPAS DE ASSIDUIDADE PESSOAL DO QUADRO E CONTRATADO - Mes de 
        Setembro/98: ----------------------------------------------------- 
        A Camara Municipal tomou conhecimento dos mapas em epigrafe.------ 
 
        1.7 - AMERICO  JOSE   -  Calceteiro  Op.  Principal -  Submissao a 
        Junta Medica da Caixa Geral de Aposentacoes: --------------------- 
        Presente despacho do  Sr.  Vereador  Ferreira  Costa referindo que 
        o funcionario -  Americo  Jose  -  devido  a diversos problemas de 
        saude,  passa  a  maior  parte  do  ano  com  sucessivos atestados 
        medicos. Na sequencia  das  muitas  juntas  medicas junto da ADSE, 
        estas acabaram por mandar  retomar  o servico, mas com restricoes, 
        ou  seja,  os  chamados  servicos  melhorados.   Porem,  a  Camara 
        Municipal  de  Sines,   nao   dispoe   de   lugares  com  servicos 
        "melhorados", ja  que  grande  maioria  do  seu  pessoal operario, 
        ultrapassa  os  50  e  ate  60  anos  de  idade  e  muitas  sao as 
        recomendacoes  medicas  para   servicos  melhorados,  sem esforcos 
        fisicos.  Assim,  solicita  a  submissao  do  funcionario  a Junta 
        Medica da Caixa Geral  de  Aposentacoes,  com vista a concessao da 
        Aposentacao por Invalidez, tendo  em  conta  que nos debatemos com 
        serias dificuldades para inventar  servicos ou tarefas compativeis 
        com o estado de saude, decorrente muitas vezes da idade, de muitos 
        dos nossos funcionarios. ----------------------------------------- 
        Deliberado, por unanimidade, solicitar  a  CGA  Junta Medica com o 
        fundamento nos termos do Despacho.-------------------------------- 
 
        1.8  -   BRAS   PATRICIO   DOS   RAMOS   LOUCAO   -   Processo  de 
        Contra-Ordenacao 16/98: ------------------------------------------ 
        Presente o referido processo referente  a falta de apresentacao do 
        livro de reclamacoes no estabelecimento sito no Mercado  Municipal 
        de Porto Covo. --------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Oficiar o Sr. Bras Loucao 
        admoestando-o de que devera sempre ter o livro de  reclamacoes  no 
        estabelecimento sob pena de   aplicacao  das  coimas  previstas na 
                                                                   .../...
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        lei".------------------------------------------------------------- 
 
        1.9 - CAMARA MUNICIPAL DE  LAGOS  -  AEMA - Associacao Europeia de 
        Municipalidades com Marina - Adesao: ----------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  12669, de 98.09.29, sobre os Estatutos 
        da  Associacao  e  solicitando   adesao   da  Camara  Municipal  a 
        Associacao. ------------------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Aprovado a adesao da CMS 
        a AEMA a partir  de  99-01-01.   Proceder  ao pagamento da joia no 
        valor de 1250 EURO". --------------------------------------------- 
 
        1.10 - ROSALIA DO O  - GRUPO  DE  TEATRO VASCO DA GAMA - Pedido de 
        apoio: ----------------------------------------------------------- 
        Presente Documento de Expediente Publico do Sr. Presidente no qual 
        foi solicitado apoio a este  Grupo de Teatro, recentemente criado, 
        e ja com apresentacao de espectaculos em 98-09-28.---------------- 
        Aprovado,  por  unanimidade,  a   atribuicao  de  um  subsidio  de 
        50.000$00 para ajuda de encargos com espectaculos.---------------- 
 
        1.11  -  COMISSAO  DE  RECLUSOS  DO  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL DE 
        PINHEIRO DA CRUZ - SUBSIDIO FESTA DE NATAL/98:-------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  14789,  DE  98-11-12,  solicitando 
        apoio para promocao da ja tradicional Festa de Natal.------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS atribui um subsidio 
        de 50.000$00 para a Festa de Natal".------------------------------ 
 
        1.12 - OIKOS COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO - Programa de emergencia 
        as populacoes afectadas pelo furacao "Mitch", nas Honduras:------- 
        Presente fax c/ entrada n. 14777, de 98-11-11, sobre o programa em 
        epigrafe e solicitando apoio financeiro.-------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Nao  e possivel o apoio 
        solicitado. Arquive-se".------------------------------------------ 
 
        1.13 - REDE DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL - Timorenses refugiados 
        na Embaixada da Austria, em Jacarta:------------------------------ 
        Presente carta c/ entrada n. 13889, de 98-10-26, solicitando apoio 
        financeiro para a campanha  pela  liberdade  de Avelino da Silva e 
        seus companheiros. ----------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"  Assunto  a tratar no 
        ambito da AMLA. Arquive-se".-------------------------------------- 
 
        1.14 - ESCOLA EB 2,3  VASCO  DA  GAMA  - Subsidio para Comissao de 
        Finalistas: ------------------------------------------------------ 
        Presente of. c/ entrada  n.  14868, de 98-11-13, solicitando apoio 
        financeiro para uma  viagem  a  Serra  do  Geres  que tem em vista 
        efectuar actividades radicais e de exploracao da natureza.-------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Aprovado a atribuicao de 
        um subsidio de 50.000$00".---------------------------------------- 
 
        1.15 - VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX  -  La democratie dans la ville 
        - Programme URB-AL - Pedido de apoio as vitimas do ciclone Mitch:- 
        Presente carta c/ entrada n. 14968, de 98-11-17, solicitando apoio 
                                                                   .../...
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        para as vitimas do ciclone Mitch.--------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho   de:"O  apoio  a  estas 
        catastrofes deve ser decidido pelos  Governos dos Paises e nao das 
        Autarquias".------------------------------------------------------ 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
        2.1  -  TERBAL  -  TERRAPLANAGENS,  BARRAGENS,  LAVOURAS,  LDA.  - 
        INVESTIFINATUR - INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS TURISTICOS, SA - 
        Oposicao a providencia cautelar  nao especificada requerida contra 
        a Camara Municipal de  Sines  e  outros  pela TERBAL - Processo n. 
        116-A/98 do Tribunal de Circulo de Santiago do Cacem:------------- 
        Presente  informacao   do   Sr.   Dr.   Leonel   Batista  anexando 
        copia  do   requerimento   entregue   no   Tribunal,  referente  a 
        providencia em epigrafe.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.2 -  ALTERACAO ORCAMENTAL  N.  13/98 AO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 
        1998: ------------------------------------------------------------ 
        Ratificada e aprovada, por unanimidade,  a decisao do Sr. Vereador 
        Substituto Legal do Sr. Presidente, datada de 98-11-03 de proceder 
        a  alteracao  orcamental  em  epigrafe  que  apresenta,  quer  nas 
        reducoes quer nos  reforcos,  o  valor  de  5.400 contos, conforme 
        informacao   e   justificacao    apresentada    pela   Seccao   de 
        Contabilidade. --------------------------------------------------- 
 
        2.3 -  ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS PORTUGUESES - 
        Proposta de Lei do Orcamento de Estado para 1999:----------------- 
        Presente circ. c/ entrada n.  13634, de 98-10-21, sobre a proposta 
        de lei em epigrafe e informando  sobre os valores previstos para o 
        municipio de Sines. ---------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.4 - REPARACAO DE CALCADA NA  RUA  FRANCISCO LUIS LOPES - Obra do 
        Sr. Jose Pedro de Faria Quintela Lucas: -------------------------- 
        Presente  informacao/proposta  do   Sr.  Vereador  Ferreira  Costa 
        referindo que  o  Sr.  Lucas  vem  reclamar  a  isencao  de alguns 
        pagamentos devido  aos  encargos  que  teve  adicionais,  devido a 
        proteccao da calcada da  Rua  Francisco Luis Lopes que totalizaram 
        210.600$00.    Os custos  suportados  pela  Camara na reparacao da 
        calcada foram  de  135.462$00.    Existem,  ainda,  por  pagar, os 
        valores relativos ao  alvara,  publicidade,  esplanada  e ramal de 
        esgotos, que totalizam 84.448$00.--------------------------------- 
        Dada a situacao extraordinaria em que  decorreu a obra e tambem os 
        encargos do seu  promotor,  o  Sr.  Vereador  propoe  que a Camara 
        Municipal abdique da cobranca dos custos da reparacao da calcada e 
        da ligacao do ramal de esgotos, devendo pagar, assim, os restantes 
        encargos.--------------------------------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, a  presente proposta. Cobrar os valores 
        adicionais.------------------------------------------------------- 
 
        2.5 - EMPREITADA DE  CONSTRUCAO  DO  CAMINHO MUNICIPAL DO CASOTO - 
        Trabalhos a Mais: ------------------------------------------------ 
                                                                   .../...
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        Presente  informacao  da  Sra.  Eng.  Rosa  anexando  proposta  do 
        adjudicatario "Julio Pires  Pereira  &  Filho,  Lda."  no valor de 
        1.855.850$00, para execucao de  trabalhos  a  mais na obra - Troco 
        Final - Rotunda. ------------------------------------------------- 
        Presente pelo Sr.  Vereador  Ferreira  Costa  proposta  para que a 
        construcao da  rotunda  fique  para  outra  oportunidade  em que a 
        situacao financeira da Camara seja mais desafogada.--------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovada  a proposta. 
        Incluir em  plano  de  actividades  para  1999,  para executar por 
        administracao directa".------------------------------------------- 
 
        2.6 -  ALTERACAO ORCAMENTAL  N.  14/98 AO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 
        1998: ------------------------------------------------------------ 
        Ratificada e aprovada, por maioria,  a  decisao  do  Sr.  Vereador 
        Substituto  Legal  do  Sr.   Presidente,  datada  de  98-11-12  da 
        aprovacao da alteracao orcamental  em epigrafe que apresenta, quer 
        nas  reducoes  quer  nos  reforcos,  o  valor  de   74.820.106$00, 
        conforme informacao  e  justificacao  apresentada  pela Economista 
        Sara Courelas. --------------------------------------------------- 
 
        2.7  -   EMPREITADA   "CONCEPCAO / CONSTRUCAO   DA   CONDUTA  PARA 
        ABASTECIMENTO DE AGUA A ZONA NORTE DA ENTRADA DE SINES:----------- 
        Presente  o  processo  do  concurso   em  epigrafe  que  inclui  o 
        Relatorio Final da Comissao de Apreciacao das propostas propondo a 
        adjudicacao  a   "Pidwell   &   Barbosa,   Lda.,   pelo  valor  de 
        6.656.166$00. ---------------------------------------------------- 
        Aprovado, por  unanimidade,  a  adjudicacao  conforme  proposta da 
        Comissao de Analise. --------------------------------------------- 
 
        2.8 - AJUSTE DIRECTO  PARA  A  REALIZACAO  DA  AQUISICAO DE BENS E 
        SERVICOS PARA  A  "CONCEPCAO  E  FORNECIMENTO  DO LEVANTAMENTO DAS 
        REDES DE INFRAESTRUTURAS  DE  ABASTECIMENTO  DE AGUAS, DRENAGEM DE 
        EFLUENTES DOMESTICOS E DE AGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DE SINES:------ 
        Presentes "Memoria Descritiva  e  Convite"  para  a realizacao dos 
        trabalhos em epigrafe.  Aprovado,  por  unanimidade, a abertura do 
        concurso nos moldes propostos.------------------------------------ 
 
        3 - EXPEDIENTE DE OBRAS: ----------------------------------------- 
        3.1 -  JOSE  ANGELINO  CASTRO  DA  GUIA  -  Recurso contencioso da 
        deliberacao da Camara de 98-03-26:-------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.   783,  de  98-09-21,  do  Tribunal 
        Administrativo  do  Circulo  de   Lisboa,  enviando  citacao  para 
        contestacao do recurso contencioso em epigrafe.------------------- 
        Presente proposta do  Sr.  Vereador  Ferreira  Costa referindo que 
        "Dada  a  presente  informacao  e   o  conteudo  ofensivo  da  PR, 
        nomeadamente, do seu  art.  20,  deve  ser  intentada a competente 
        accao criminal contra o Sr. Jose Angelino Castro da Guia.--------- 
        A CMS  ratifica,  por  unanimidade,  a  proposta  do  Sr. Vereador 
        Ferreira Costa. -------------------------------------------------- 
 
        3.2 - JOAQUIM DA  SILVA  COSTA  - Aquisicao de imovel classificado 
                                                                   .../...
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        sito no Largo Marques de Pombal, n. 18 em Porto Covo:------------- 
        Presente req. c/ entrada n.  1459, de 98-10-27, informando sobre a 
        aquisicao do referido  imovel  e  solicitando emissao de documento 
        comprovativo  da  nao  opcao de preferencia na aquisicao por parte 
        dos organismos do Estado, nos termos legais.---------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  nao pretende 
        exercer o direito de opcao".-------------------------------------- 
 
        3.3 - MARIA ANTONIA DA CONCEICAO CORREIA GARCIA - Lote 26 - ZIL 1: 
        Presente informacao do Sr. Vereador Ferreira Costa referindo que a 
        Sra. D. Maria Antonia  Garcia,  em Expediente Publico, insistiu na 
        legalizacao da ocupacao do logradouro do lote em epigrafe.-------- 
        O  Sr.  Vereador  entende  que  deve  manter-se  a  deliberacao de 
        indeferimento.---------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS ratifica a decisao 
        da nao legalizacao de mais  construcoes com ocupacao de logradouro 
        na ZIl 1".-------------------------------------------------------- 
 
        3.4 - JACINTO PEREIRA ESTEVAM - Lote 1058 da ZIL 2:--------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  1220,  de  98-09-07,  solicitando 
        aprovacao do  projecto de alteracoes  no 1.  andar  do predio sito 
        no lote em epigrafe.---------------------------------------------- 
        Presente parecer tecnico da DPU e parecer do Sr. Vereador Ferreira 
        Costa que refere:"De acordo com  as Normas Provisorias e possivel, 
        na pratica, que  30%  do  espaco  construido  na  ZIL  2 possa ser 
        destinado a habitacao.  Ora,  parece  evidente, que quando se fala 
        em casa do guarda  nao  se  esta  a  pensar numa habitacao T2, num 
        armazem de 150 m2.  Parece,  assim,  que a CMS deveria estabelecer 
        condicoes mais restritas para nao permitir esta situacao.--------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS ratifica a proposta 
        nao  devendo  ser   autorizadas   construcoes  com  ocupacao  para 
        habitacao, devendo mesmo,  no  caso  de  destinadas ao guarda, ser 
        devidamente justificado e dimensionado para esse fim".------------ 
 
        3.5 -  PLANO DE URBANIZACAO DE PORTO COVO: ----------------------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  904,  de  98-10-29, da CCRA enviando 
        parecer  favoravel  ao  Estudo  em  epigrafe.  Presente  tambem  o 
        processo do Inquerito Publico que terminou no dia 12 Nov./98.----- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho de:"Tomamos conhecimento.A 
        DPU para elaborar relatorio  das  sugestoes.  Enviar, novamente, o 
        processo a proxima reuniao da Camara".---------------------------- 
 
        3.6 - 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  2  a  13 de 
        Novembro de 1998. ------------------------------------------------ 
                                                                   .../...
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        3.7  -  QUINTELA  "PROJECTOS  E  CONSTRUCOES  DE  VALDEMAR  CHAVES 
        QUINTELA - Lotes 4 e 8 do Loteamento da Zona B do PGU de Sines:--- 
        Presente fax datado de 98-09-25,  propondo a execucao dos arranjos 
        exteriores da zona  envolvente   ao  lote  8 em contrapartida pelo 
        excesso de area ocupada, a nivel da cave (332.80 m2) do lote 4.--- 
        Mereceu, por maioria, o despacho de:"A CMS concorda com a proposta 
        de execucao de  parte  dos  arranjos  exteriores  do loteamento em 
        valor  semelhante  ao  atribuido     a  area  de  332.80  m2,  por 
        deliberacao  da   CMS.      O   Sr.   Quintela  devera  apresentar 
        previamente planta e medicoes dos trabalhos a executar e materiais 
        a utilizar".------------------------------------------------------ 
        Os Senhores Vereadores Pimenta  e Mascarenhas votaram contra pelas 
        seguintes razoes: ------------------------------------------------ 
        1.  Existe uma deliberacao da  CMS  do  anterior mandato, de que o 
        Sr. Quintela deveria pagar os  332,8  m2 de construcao, um excesso 
        na cave ao preco de  10.000$00/m2.   Ja nessa altura os Vereadores 
        do  PS votaram  contra  o  preco,  pois  entao  a  base das hastas 
        publicas era de 20.000$00/m2. ------------------------------------ 
 
        2.   Os Vereadores nao  podem  aceitar  que  passados mais de dois 
        anos a CMS nao tenha  ainda  recebido o valor devido pelo terreno. 
 
        3.   Os Vereadores entendem que nao sao aceitaveis duas situacoes: 
            a) Trocar uma verba concreta  por um conjunto de trabalhos nao 
               quantificados. 
            b) A  CMS  tem  a   responsabilidade   de  executar  todas  as 
               infraestruturas da Zona  B do  PGU  de  Sines  pelo  que  o 
               devera fazer de uma  forma  global, situacao  para  a  qual 
               todas as verbas que  possa angariar sao importantes.------- 
 
        3.8 - LOTES DE TERRENO A RETIRAR NA ZIL 2: ----------------------- 
        Aprovada,  por  unanimidade,  a  proposta  do  Sr. Presidente para 
        retirar lotes na  ZIL 2,  que  se  anexa  a  esta  minuta de acta. 
        Comunicar aos interessados e publicar edital, dando um prazo de 15 
        dias para reclamacoes.-------------------------------------------- 
 
        III - DEPOIS DA ORDEM DOS TRABALHOS: ----------------------------- 
        1 - TEATRO DO MAR - CONTRA-REGRA - Associacao de Animacao Cultural 
        Protocolo assinado a 10 de Outubro de 1997: ---------------------- 
        Presente  carta  datada  de  98-11-13,  sobre  as  actividades  da 
        Associacao no ambito  do  Protocolo  em  epigrafe  e solicitando o 
        pagamento da verba acordada.-------------------------------------- 
        Mereceu, por maioria, com os  votos contra dos Senhores Vereadores 
        Mascarenhas e  Pimenta,   o   despacho    de:"A  CMS  apenas  esta 
        disponivel para fazer um adiantamento de 1.000 contos por conta do 
        subsidio a atribuir em 1999.-------------------------------------- 
        De facto, ao ter aprovado  para 1998  um subsidio de 3 000 contos, 
        este executivo desconhecia um  protocolo que atribuia para Outubro 
        de 1998 um subsidio  de  1 000  contos,  pelo  que  nao pode nesta 
        altura do ano e do orcamento inclui-lo".-------------------------- 
        Os Senhores Vereadores Mascarenhas  e Pimenta votaram contra pelas 
                                                                   .../...
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        seguintes razoes: ------------------------------------------------ 
        1.   O  protocolo  a  que   se  faz  referencia  nao  tem  nenhuma 
        legitimidade por nao ter sido  ratificado pela Camara Municipal de 
        Sines. ----------------------------------------------------------- 
        2.  A Associacao em  questao, beneficiou  de  um  aumento de 3 000 
        contos em 1998 para realizacao  de  um programa de trabalho para o 
        presente ano, nao se compreendendo o motivo pelo qual vem reclamar 
        mais 1 000 contos. ----------------------------------------------- 
 
        2 - DISCUSSAO  PUBLICA  DO  TERMINAL  DE  CARGA  GERAL DO PORTO DE 
        SINES: ----------------------------------------------------------- 
        O Sr.  Presidente  informou  a  Camara  Municipal  de  que  se ira 
        realizar, na Administracao do  Porto  de  Sines, no proximo dia 09 
        Dez./98, a "Discussao  Publica",  referente ao projecto mencionado 
        em epigrafe. ----------------------------------------------------- 
 
        IV - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 19.00 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
 
        de  Magalhaes,  Secretaria   do   orgao   executivo  municipal,  a 
        subscrevi. ------------------------------------------------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      OS VEREADORES, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


