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        Aos VINTE SEIS de MAIO de  MIL NOVECENTOS  e NOVENTA  e NOVE nesta 
        Cidade de Sines  e  Sala  de   Sessoes   do Edificio  dos Pacos do 
        Concelho, teve  lugar  a  REUNIAO  PUBLICA 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 
                    - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
                    - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 15.30  Horas.------------------------------------ 
 
        I - EXPEDIENTE PUBLICO: ------------------------------------------ 
        1 - ANTONIO HENRIQUE - Pedido de habitacao: ---------------------- 
        O municipe expos, novamente, a Camara a sua situacao habitacional, 
        pretendendo, sobretudo, que lhe  seja  cedida  a habitacao anexa a 
        sua, sita no Quintal da Fripex -  Rua Marques de Pombal, n. 128 A, 
        que considera suficiente para o seu agregado familiar. ----------- 
 
        O Sr.  Presidente  salientou  que  o  processo  ja  se  arrasta ha 
        bastante tempo e   informou  da  situacao  da casa pretendida pelo 
        municipe. -------------------------------------------------------- 
        A Camara faz a melhor gestao possivel das casas, tendo em conta as 
        necessidades das pessoas,  havendo  ate situacoes mais complicadas 
        que a presente.--------------------------------------------------- 
        Face as preocupacoes do Sr. Antonio  foi-lhe dito que a Camara ira 
        encontrar a solucao mais adequada. ------------------------------- 
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        A Senhora Vereadora Carmem relembrou algumas questoes relacionadas 
        com este processo e referiu  nao  haver  qualquer decisao em que a 
        casa anexa seria cedida  ao  Sr.  Antonio  Henrique. No ambito das 
        suas  competencias  teria  atribuido  a  habitacao  a  uma familia 
        necessitada. ----------------------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Guinote fez referencia  a este processo e referiu a 
        sua apreensao pelo  facto  do  espaco  estar  desocupado e nao ser 
        cedido. Devera o assunto  vir  a  uma  reuniao ordinaria da Camara 
        para resolucao. -------------------------------------------------- 
 
        O Sr. Presidente disponibilizou-se para analisar com o Sr. Antonio 
        na proxima  Sexta-Feira,  a  solucao  mais  adequada,  com vista a 
        resolucao das preocupacoes do municipe. -------------------------- 
 
        2 - ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA BASICA N. 1 DE SINES:------------ 
        O  Sr.  Joao  Curto  em   representacao  da  Associacao  de  Pais, 
        solicitou  informacao  quanto  aos  pedidos  formulados  na ultima 
        sessao publica, nomeadamente, quanto: ---------------------------- 
        - A comparticipacao da  Camara  para  visitas de estudo dos alunos 
        cujos  pais  nao  tem  capacidade  financeira  para  suportar tais 
        deslocacoes; ----------------------------------------------------- 
        - Barras de ferro que  suportavam  os  quadros antigos - que ainda 
        nao foram retiradas. --------------------------------------------- 
 
        Quanto ao primeiro ponto, o Sr. Presidente esclareceu que a Camara 
        tem apoiado as Escolas com  cedencia de transporte para viagens de 
        estudo. ---------------------------------------------------------- 
 
        O Sr. Curto referiu que esse  apoio  nao se verifica, para alem de 
        que o apoio devera englobar tambem as despesas com a  alimentacao, 
        principalmente, das criancas carenciadas.  ----------------------- 
        Vai realizar-se, amanha, uma viagem de estudo ao Parque das Nacoes 
        e sao 11  alunos  que  estao  nessa  condicao.  Os  custos de cada 
        deslocacao/aluno sao 1.600$00 (transporte) + 700$00 (alimentacao). 
 
        O Sr. Presidente referiu que  o assunto devera ser apresentado por 
        escrito para analise numa  sessao  da  Camara  e entende que estas 
        questoes devem ser tratadas com as Direccoes das Escolas.--------- 
 
        O Sr. Vereador Guinote entende  que  a Associacao de Pais tem todo 
        o direito  de  apresentar  estas  questoes  na  reuniao publica da 
        Camara, uma vez que  estas  reunioes  servem para chamar a atencao 
        para  problemas  ja  anteriormente  colocados  e  que  nao tiveram 
        resposta da Camara. ---------------------------------------------- 
 
        O Sr. Joao Curto  concluiu,  sugerindo,  que  vai fazer entrega de 
        documento com as  despesas  da  viagem  de  estudo programada para 
        amanha. ---------------------------------------------------------- 
 
        O  Sr.  Vereador   Nogueira   esclareceu   quanto  a  cedencia  de 
        transportes as Escolas. O que  se verifica e que, efectivamente, a 
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        Escola nao faz os pedidos de transporte.-------------------------- 
        Tambem referiu que a Camara  pediu as Escolas que apresentassem um 
        plano de visitas de estudo  a  fim  de contemplar todas as Escolas 
        com cedencia de transporte.--------------------------------------- 
        Quanto as barras de ferro,  o  Sr. Vereador comprometeu-se que ira 
        providenciar para que as mesmas sejam removidas no proximo sabado. 
 
        O representante da Associacao de Pais, tambem, pretende saber como 
        esta o processo  de  aquisicao  dos  apagadores  e  informou que o 
        pre-fabricado que esta a ser  instalado junto as Escolas, nao esta 
        operacional, estando as obras paradas  com todo o inconveniente da 
        existencia de um "estaleiro" no local. --------------------------- 
 
        Foi informado de que ja foi  feita requisicao para a aquisicao dos 
        apagadores  e  foi  esclarecido   do  processo  de  alteracoes  do 
        pre-fabricado. Ira verificar-se a razao da obra estar parada. ---- 
 
        - Alteracao  dos  subsidios  as  Escolas  do  Ensino Pre-escolar e 
        Ensino Basico do 1.  Ciclo - Deliberacao de 98-11-04:------------- 
        Quanto a este ponto o Sr.  Joao Curto, informou que tais subsidios 
        ainda nao foram pagos, e  que  somados  aos valores em divida para 
        materiais e produtos de limpeza, totalizam o valor de 550.000$00 a 
        credito da Escola Basica 1, n.1.---------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Ferreira Costa  informou que este tipo de subsidios 
        sao, normalmente,  pagos  atempadamente  e  julgava  que  estes ja 
        estavam pagos. --------------------------------------------------- 
 
        Para finalizar, o representante  da  Associacao  de Pais disse que 
        vai informar o  Sr.  Director  da  Escola  que  nao concorda com o 
        pedido que tem sido feito aos pais ou encarregados de educacao, de 
        um donativo  para despesas da escola no acto da matricula, opiniao 
        coincidente com  a  do  Sr.  Presidente  da  Camara manifestada em 
        sessao publica. -------------------------------------------------- 
 
        II  - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 16.40 horas.------------------- 
 
        O PRESIDENTE,                 OS VEREADORES, 
 
        ---------------------------   ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 


