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I - ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------  
1 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------  
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
2 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 10 a 
16 de Setembro/90. A  CMS  suporta  integralmente  os  respectivos 
custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
3 - DESPORTO MUNICIPAL: ------------------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade: --------------------------------------- 
1 - O plano de  trabalhos  para  o Desporto Escolar (pre-primario,  
primario). ------------------------------------------------------- 
2 - Disponibilizar  2 tecnicos desportivos, a tempo inteiro,para o 
Ginasio Clube de Sines(Fernando Lopes e Victor Azevedo),suportando 
a Camara as respectivas remuneracoes mensais. -------------------- 
3 - Devera ser presente a proxima sessao para discussao: --------- 
Face a carga horaria que o  desporto  pre-escolar  e  escolar  vai  
exigir dos 5 monitores (Grulha, Goulao, Barambao, Marina e Mario), 
- Horario por tecnico, por semana; ------------------------------- 
- Plano de utilizacao das instalacoes. --------------------------- 
 
4 - ESCOLA SECUNDARIA 42T: --------------------------------------- 
O Vereador Correia informou dos contactos havidos com  a  Direccao 
Regional de Educacao do Sul. Obteve telefonicamente a  confirmacao  
de que a Escola esta incluida no PIDDAC para 1991 e que o Director  
Regional deu o seu acordo ao protocolo, nos moldes propostos  pela 
CMS. ------------------------------------------------------------- 
 
5 - UNIVERSIDADE  DE  EVORA  -  Convenio  de  Cooperacao  entre  a  
Universidade de Evora e a CMS: ----------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, comunicar a Universidade de  Evora de 
que o membro da Comissao de Gestao do Convenio em representacao da  
CMS, passa a ser o Vereador Antonio Goncalves Correia, mantendo-se 
a Dra. Assuncao Duque-Directora do Departamento Adm. e Financeiro. 
- O V.  Correia  informou dos contactos havidos com a Universidade 
e apresentou proposta de accoes a integrar no Plano de Actividades 
para o ano 1991. ------------------------------------------------- 
 
6 - GABINETE DE INFORMACAO: -------------------------------------- 
No  seguimento  de  orientacoes  anteriores   da   CMS,  de  serem  
encontradas instalacoes proprias  para  este  Gabinete  e  apos  a  
analise de varias  hipoteses,  foi  deliberado,  por  unanimidade,  
efectuar contactos com a Direccao do Centro Recreativo Sineense,no 
sentido  de  atraves  de   um  protocolo  entre  a  CMS  e  aquela  
Colectividade, poderem  vir  a ser utilizadas as suas instalacoes, 
para esse fim. --------------------------------------------------- 
 
7 - COORDENACAO CONCELHIA DE EDUCACAO DE ADULTOS: ---------------- 
Deliberado,por unanimidade,manifestar o apreco e reconhecimento da  
CMS pelo importante trabalho desenvolvido pela D.Isabel Silva,como 
Coordenadora   Concelhia,  desta   area.  A  sua    accao  foi  de  
extraordinaria notariedade, nao so, no campo da alfabetizacao,como 
tambem na accao e dinaminizacao do elevado numero de cursos socio- 
-profissionais e outros aspectos da cultura local. --------------- 
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8 - XVIII ESTADOS GERAIS - II FEIRA DOS MUNICIPIOS - FIL: -------- 
Presente proposta da Divisao Socio-Cultural,  sobre o  assunto  em 
epigrafe.Aprovado,por unanimidade: - A exposicao a exibir no stand   
CMS; - Coordenar  com  a  AMLA  a presenca  de   funcionarios  nos  
pavilhoes, de 29.09 a 07.10.90. ---------------------------------- 
PRESENCAS:  30 Setembro - Presidente da Camara, Vereador  Salvador 
e Vereador Lanca; - 3 Out., Sessao Solene abertura - XVIII Estados 
Gerais - Presidente; - 4 Out. Vereador Ferreira Costa;  5 Out., V.   
Salvador; 6 Out., encerramento - Presidente + V. Ferreira Costa  + 
Vereador Salvador; 7 Out.,encerramento da Feira-Vereadora Eugenia, 
Vereador Cesar e Vereador Correia. ------------------------------- 
Fica enexa a presente minuta a proposta da Divisao Socio-Cultural.  
 
9 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO: ---------------------------- 
Deliberado, por unanimidade,  solicitar  a  Autarquia  resposta  a  
proposta de protocolo em tempo enviada,respeitante a transferencia  
de   varias   responsabilidades.  Podera,  se   for   caso  disso,  
acrescentar-se a antiga proposta de protocolo o Mercado  de  Porto 
Covo. ------------------------------------------------------------ 
 
10 - MERCADO DE PORTO COVO: -------------------------------------- 
Deliberado,por unanimidade,que: Com o acordo da Junta de Freguesia 
de Porto Covo, a partir desta data, todos os assuntos relativos  a 
gestao deste equipamento ficara sob responsabilidade daquela Junta 
(hastas publicas, arrendamentos de bancas,pessoal,cobrancas,etc.). 
Ate que a Junta de Freguesia de Porto Covo aprove  o  seu  proprio 
regulamento,  aplicar-se-a  ao  Mercado  de  Porto  Covo,  com  as  
necessarias adaptacoes, o  Regulamento  do  Mercado  Municipal  de  
Sines. Preparar protocolo da transferencia  de  responsabilidades, 
nesta materia. --------------------------------------------------- 
 
11 - SINALIZACAO E TRANSITO: ------------------------------------- 
Deliberado,  por   unanimidade,   sinalizar   a  Av.  D.  Pedro  I  
(estacionamentos) de imediato. 1. - colocar "Bacoros"; 2. - Placas 
de estacionamento proibido. -------------------------------------- 
 
12 - RECEPCAO AOS PROFESSORES DA ESCOLA C+S DE SINES: ------------ 
Aprovado, por unanimidade, o Programa de Recepcao  aos Professores 
da Escola C+S de Sines, que se anexa a acta. --------------------- 
 
13 - MUSEU DE HISTORIA NATURAL DE SINES: ------------------------- 
Presente  pela  Divisao Socio - Cultural, relacao de visitantes ao 
Museu de Historia Natural, de Janeiro a Agosto de 1990.Mereceu,por 
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento". -------------- 
 
14 - CAPELA DA NOSSA SENHORA DAS SALVAS: ------------------------- 
Presente pela  Divisao  Socio-Cultural, informacao sobre numero de 
visitantes da Capela da N. Sra. das Salvas, entre Fevereiro e Maio 
e Junho, Julho e Agosto. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Tomamos conhecimento". ------------------------------------------ 
 
15 -LEVANTAMENTO DAS BARRACAS EXISTENTES NA AVENIDA VASCO DA GAMA,  
EM SINES: -------------------------------------------------------- 
Presente proposta do Vereador Lanca, sobre o assunto em  epigrafe, 
que fica anexa a acta. Mereceu, por  unanimidade, o  despacho  de:  
"Acrescenta-se  para  o levantamento  as  barracas  existentes  na  
Estrada da Ribeira a partir do ex-Self Service.A Fiscalizacao para  
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o levantamento aprovado  e para um acompanhamento por forma  a por  
termo a colocacao  de mais barracas.Dar comhecimento ao Capitao do  
Porto das  accoes  que vamos desenvolver,  solicitando-lhe que nao  
permita a instalacao de  mais nenhuma barraca  na  zona de dominio  
publico maritimo". ----------------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE GERAL: -------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA: ----------------------------------- 
1.1 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS LOTES DE TERRENO DA QUINTA  DOS 
PASSARINHOS: ----------------------------------------------------- 
Presente inf.  da Sra.  Directora do Departamento Administrativo e 
Financeiro informando que  os Servicos  de  topografia  da  Camara  
procederam  a  medicoes  nos  lotes  de  terreno  da   Quinta  dos   
Passarinhos, tendo-se verificado  algumas  diferencas  nas  areas.  
Mereceu,  por unanimidade, o despacho de: "Rectificadas as  varias 
correccoes para mais e para menos as areas dos lotes da Quinta dos 
Passarinhos, objecto de medicoes pela Topografia Camararia. Quanto 
as  garagens (terreno)  fazer  escritura  a  parte,  referindo  no  
clausulado que nao pode ser dada  outra  utilizacao ao  predio sem  
autorizacao da Camara, sob pena de ineficacia". ------------------ 
 
1.2 - ARMAVOL, LDA: ---------------------------------------------- 
Presente requerimento com entrada n. 2405, de 90.09.18, requerendo 
autorizacao para o funcionamento da Discoteca Bago de Agua, ate as 
04.00 horas no dia 5 de  Outubro,  em  virtude  da  realizacao  do  
concurso da eleicao da Miss Bag de Agua. Mereceu, por unanimidade, 
o despacho de: "Nao se ve inconveniente. Envie-se  o  requerimento 
anexo ao Sr. Governador Civil de Setubal". ----------------------- 
 
1.3 - DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO SUL: ---------------------- 
Presente oficio com entrada n. 8580,de 90.09.17,convidando o Exmo. 
Presidente para um Encontro com a coordenacao nacional do Projecto 
VIDA, a realizar no dia 20 de Setembro/90.Mereceu,por unanimidade, 
o despacho de: "Enviar telex a agradecer o convite e informando de 
que nao e possivel estar presente por  compromissos  ja  assumidos 
anteriormente. Solicita-se o envio das conclusoes do Encontro". -- 
  
1.4 - ADERBA - ASSOCIACAO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  DO BAIXO 
ALENTEJO: -------------------------------------------------------- 
Presente oficio com entrada n. 8584, de 90.09.17,informando a data 
da realizacao do I Encontro sobre Industrias Extractivas do  Baixo  
Alentejo, bem como renovando o convite para assistir e  participar 
no  mesmo.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento.  Informar  que  estara  presente  nesta   importante  
iniciativa: - O Presidente da Camara.Fotocopiar para o Gabinete de  
Apoio". ---------------------------------------------------------- 
 
1.5 - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS: ---------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 8510, de 90.09.13,enviando  publicacao 
destinada a divulgacao dos objectivos  e  condicoes  da  Linha  de   
Credito C.G.D./BEI.Mereceu,por unanimidade,o despacho de: "Tomamos 
conhecimento. A Dra. Assuncao devera estudar este documento a  fim 
de a seu tempo apresentar os documentos necessarios ao  pedido  de 
emprestimo a contrair em 1990". ---------------------------------- 
 
1.6 - APS - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES: --------------------- 
Presente oficio com entrada n. 8434,de 90.09.11,esclarecendo sobre 
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o tipo de solos utilizados no acesso sobre o  molhe  do  Porto  de   
Pesca, para viaturas de apoio a execucao do  macico,  destinado  a  
proteccao do  porto e da praia Vasco da Gama,em caso de derrame de 
produtos petroliferos no mar. Mereceu, por unanimidade, o despacho 
de: "Tomamos conhecimento. Acusar a recepcao". ------------------- 
 
1.7 - SERMUL, SERVICOS MULTIPLOS, LDA.: -------------------------- 
Presente requerimento com entrada n. 2391, de 90.09.17, requerendo 
que seja certificado que a Camara Municipal de  Sines  autoriza  o  
arrendamento do  Armazem, sito  na  Zona  Industrial,  lote  n. 3,  
propriedade de Maria Luisa Duarte, que pretende arrendar a SERMUL,  
Servicos Multiplos, Lda.. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Nao se ve inconveniente". --------------------------------------- 
 
1.8 - AMLA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO: ---- 
Presente oficio com entrada n. 8551,de 90.09.14,enviando fotocopia 
da acta da reuniao do Conselho de Administracao da AMLA, de 28  de 
Agosto/90. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  "Tomamos  
conhecimento". --------------------------------------------------- 
 
1.9 - MARIA FERNANDA DA ENCARNACAO CARRASQUINHO SALGADO: --------- 
Presente requerimento com entrada n. 2370, de 90.09.12,da municipe 
em epigrafe e restantes herdeiros de Maria  da  Encarnacao  Matos, 
solicitando autorizacao para venderem o predio,sito na R. Capitaes 
de Abril,n.43,em Sines,em terreno cedido em direito de  superficie   
pela CMS. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "A  CMS  nao  
pretende exercer o direito de opcao na venda deste predio. Assim a 
requerente podera proceder a sua venda, indicando a Camara o  novo 
superficiario". -------------------------------------------------- 
 
1.10 - DIRECCAO-GERAL DO TURISMO: -------------------------------- 
Presente oficio com entrada n. 8442, de 90.09.11, enviando para os 
devidos  efeitos  o  processo/reclamacao,  referente  a  Gelataria  
"Marques",sita em Porto Covo,propriedade de Ismenio Vidal Oliveira 
de acordo com o Dec.-Lei  n. 328/86 de 30 de Setembro. Mereceu,por 
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento.Para processo de 
Contra-Ordenacoes, envie-se ao Sr. Mario Catarino". -------------- 
 
1.11 - CENTRO DE EMPREGO DE SINES: ------------------------------- 
Presente oficio com entrada n. 8436,de 90.09.11,enviando fotocopia 
do projecto apresentado no ambito do ILE,s,  por  Cecilia  Caleiro  
Pestana e Outro, para parecer. Mereceu, por unanimidade,o despacho 
de: "A CM Sines considera de interesse economico e social  para  o 
Concelho, o projecto de investimento  apresentado pela  D. Cecilia 
Caleiro Pestana,pelo que emite parecer favoravel a sua aprovacao". 
 
1.12 - NERSET - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO DE SETUBAL: ----- 
Presente oficio com entrada n. 8554,  de  90.09.14,  convidando  a  
Camara  a  estar  presente  na  sessao  de  divulgacao   da  accao  
comunitaria EUROPARTENARIAT 91 - Portugal,a realizar em 21.Set.90. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento". - 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 179: ------------------------ 
Presente o citado Resumo que apresenta os seguintes valores: ----- 
- Operacoes Orcamentais   menos -  88.685.093$00; ---------------- 
- Operacoes de Tesouraria       - 145.562.057$00. ---------------- 
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2.2 - PROPOSTA DE ALTERACAO ORCAMENTAL N. 28: -------------------- 
Aprovada, por unanimidade, a referida proposta,que apresenta tanto  
na Reducao como no Reforco, o valor de 24.900.000$00. ------------ 
 
2.3 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - "Revisao do Orcamento(2a.)": 
Presente oficio n.190,de 90.09.18,com entrada n. 8652,de 90.09.18, 
informando de que  em  reuniao  extraordinaria  de  90.08.14,  foi   
aprovada,p/ maioria com uma abstencao,a 2a. Revisao Orcamental/90. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:  "Tomamos  conhecimento.  
Publique-se". ---------------------------------------------------- 
 
2.4 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - "Derramas - 1991": --------- 
Presente oficio n. 191,de 90.09.18,c/ entrada n. 8624,de 90.09.18, 
informando de que em  reuniao  extraordinaria  de  90.09.14,  foi  
aprovada, por unanimidade,a cobranca de uma Derrama sobre o IRC,no 
valor maximo de  10%  da  colecta  e  cujo  produto  se  destina a  
realizacao  das  infraestruturas  e  dos  acessos  a  nova  Escola  
Secundaria T42. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:  "Tomamos 
conhecimento. Publicar editais.Informar nos termos da Lei a: DGCI, 
D. Distrital Financas e Reparticao Financas de Sines". ----------- 
 
2.5 - CONTA DE EXPLORACAO - PARQUE DE CAMPISMO: ------------------ 
Presente mapas que apresentam os valores da receita e  da  despesa 
dos meses de Fevereiro a Agosto/90. Mereceu,  por  unanimidade,  o 
despacho de: "Visto. Fotocopiar para o Vereador Salvador". ------- 
 
2.6 - E.D.P. - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, EP - "Electrificacao  da 
Rua da Floresta- Zona L": Presente oficio ref. 9723/227/MJCM/MC,de 
90.09.14, com entrada n. 8635, de  90.09.18,  informando  que  vao  
proceder a execucao da  rede  aerea  uma  vez  que  a  Camara  nao  
pretende suportar o excesso para  montagem  em  rede  subterranea.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Nao se  concorda. A  EDP 
deve proceder a execucao da rede subterranea. A EDP  devera  pois,  
considerar adjudicado, desde ja,a obra de electrificacao da Rua da 
Floresta, excluindo  a  parte  restante  da  chamada  Zona L,  nas  
traseiras das habitacoes". --------------------------------------- 
 
2.7 - AMLA - ASSOCIACAO DOS  MUNICIPIOS  DO  LITORAL  ALENTEJANO -  
"Oficina de Reparacao de Contadores de Agua": Presente of. n.  266 
de 90.09.13, com entrada n. 8546,de 90.09.14,enviando fotocopia do 
oficio n. 10964, de 90.09.07, do Instituto Portugues de Qualidade, 
o qual comunica que o assunto referido se encontra a  ser  tratado 
pela Delegacao Regional de Evora, do  Ministerio  da  Industria  e  
Energia, e que e necessario simultaneamente as Camaras  Municipais 
de Sant. do Cacem e Sines desistirem do processo de Reconhecimento 
de Reparadores de Contadores de Agua em detrimento da  Associacao. 
Mereceu, por unanimidade,o despacho de:"Acusar a recepcao.Informar 
a AMLA de que logo que o I.P.Q. reconheca a Associacao o  estatuto 
de entidade reparadora de contadores de agua, a CM Sines desistira 
da sua candidatura. De-se  tambem  conhecimento, para  os  devidos  
efeitos, ao I.P.Q. e a Delegacao Regional de Evora do M.I.E.". --- 
 
2.8 - JACINTO  DOS  SANTOS  PEREIRA  -  "Recuperacao/Contrato   de  
Arrendamento": Presente req. com entrada  n.  1317,  de  90.05.11,  
solicitando o arrendamento de uma casa,  que  se  situa  junto  ao  
terreno de que e arrendatario, a qual se  encontra  em  estado  de  
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degradacao,responsabilizando-se o requerente pela sua recuperacao. 
Presente ainda, parecer da Fiscalizacao  Municipal.  Mereceu,  por 
unanimidade,o despacho de: "Aprovado o contrato de arrendamento da 
casa em questao. A renda sera fixada apos conclusao  das  obras  e 
avaliacao dos gastos que o Sr. Jacinto fizer.A Fiscalizacao devera 
acompanhar o assunto". ------------------------------------------- 
 
2.9 - IGREJA EVANGELICA DE S. SEBASTIAO: ------------------------- 
Presente carta de um  grupo de  crentes  da  referida  Igreja, com 
entrada n. 8460, de 90.09.11, solicitando tinta  para pintura  das  
barras da mesma e apoio financeiro  para  o  arranjo  da  porta  e  
janelas. Mereceu, por  unanimidade, o  despacho  de: "Aprovado  um  
subsidio de 10.000$00 para a Igreja Evangelica". ----------------- 
 
2.10 - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES: --------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, cessar a partir de Outubro,o subsidio 
extraordinario de 45.000$00, para pagamento de Coordenadores". --- 
 
2.11 - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES: --------------------------- 
Presente oficio n. 900,de 90.09.31,c/ entrada n. 8245,de 90.09.31, 
solicitando o reembolso dos valores pagos  por  este  Centro,  aos  
serventes que trabalharam nas escavacoes arqueologicas,em  Agosto,  
no valor total de 285.600$00.Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de: "Aprovado um subsidio ao CCEN, no valor  de  285.600$00,  para   
as Escavacoes Arqueologicas mes de Agosto". ---------------------- 
 
2.12 - ANGELO SILVERIO - "Reparacao de  Habitacao  Propriedade  da  
Camara": Presente informacao da Fiscalizacao de Obras com  entrada 
n. 8503, de 90.09.13, informando que  a  referida  reparacao  esta  
concluida. Presente tambem as despesas efectuadas pelo  inquilino. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento  ao 
Sr. Angelo Silverio de 41.048$00,  dos  materiais  que  gastou  na  
reparacao da habitacao propriedade desta Camara". ---------------- 
 
2.13 - DIVISAO SOCIO-CULTURAL: ----------------------------------- 
Presente informacao da Chefe da Divisai Socio-Cultural, informando 
de que pagou 4 almocos,sendo 2 no dia 90.8.28 no Restaurante Praia 
Grande e 2 no dia 90.08.30 no Restaurante "Ilha",  de  2  OTL  das  
provas  desportivas obrigatorias (Bandeira Azul),encontrando-se as 
respectivas facturas anexas.Mereceu,por unanimidade,o despacho de:  
"Aprovado o reembolso de 4.475$00". ------------------------------ 
 
2.14 - TURISVER - IMPRENSA E EDICOES, LDA. - "Publicidade": ------ 
Presente factura n.2996,de 90.8.29,no valor de 43.875$00,referente  
a publicidade turistica inserida na  edicao  n.  198 de  90.08.29.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:  "Contabilidade. Proceder  
ao pagamento". ------------- ------------------------------------- 
 
2.15 - A.D.S.E.: ------------------------------------------------- 
Presente relacao RON. 14753, de 90.08.07, com entrada n. 8192,  de  
90.08.31,no valor de 216.400$00,referente ao reembolso de encargos 
pagos pela ADSE com assistencia prestada a beneficiarios. Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento  a  ADSE  de 
216.400$00". ----------------------------------------------------- 
 
2.16 - GEMINACAO DE 2 CENTRAIS DE TELECOMUNICACOES SIEMENS: ------ 
Presente   acta  de  abertura  das  propostas,  tendo  como  unico  
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concorrente a S.E.A.S.-Servico Electrico Alemao em Sines, Lda.,que 
apresentou uma proposta no valor de 134.700$00 mais IVA, a taxa de  
17%. Mereceu,por unanimidade,o despacho de:"A parecer do Eng. Rita  
para a Sessao de 90.09.26". -------------------------------------- 
 
III - AQUISICOES: ------------------------------------------------ 
1 - CONSULTA N. 326 - Seccao de Obras-Deliberado, por unanimidade, 
adjudicar a Papelaria Marques, por ser o fornecedor que apresentou 
precos mais baixos, 500 caixas p/ pastas Ambar, por 59.960$00 e um 
datador por 4.387$50. -------------------------------------------- 
 
2 - Deliberado, por unanimidade,  adquirir  aos  fornecedores  que 
apresentaram os precos mais favoraveis, o material  das  consultas 
constantes da relacao anexa, no valor de 768.190$00. ------------- 
 
3 - Deliberado, por unanimidade,  adjudicar  por  ajuste  directo,  
conforme Dec.-Lei 390/82,os materiais constantes da relacao anexa,  
no valor de 779.867$50. ------------------------------------------ 
 
IV - PESSOAL: ---------------------------------------------------- 
1 - ADMISSAO POR CONTRATO A PRAZO CERTO,DE SERVENTES PARA DIVERS0S 
SECTORES: -------------------------------------------------------- 
Presente inscricoes para admissao, por contrato a Prazo Certo, nos 
termos do art.44. do Dec.-Lei 247/87,de 17 de Junho,para Serventes 
conforme Edital n. 67/90. Mereceu, por  unanimidade  e  escrutinio  
secreto, o despacho de: "Aprovada a contratacao nos termos da Lei, 
conforme fundamentacao tecnica dos servicos,pelo prazo de 120 dias 
por urgente conveniencia de servico, dos seguintes individuos: --- 
Manuel Pereira, inicio de  funcoes  em  01.10.90;  Gloria  Jacinta  
Rodrigues, inicio de funcoes em  25.09.90;  Isabel  Maria  Godinho  
Cipriano, inicio de funcoes em 25.09.90;Maria de Lurdes Correia da 
Silva, inicio de funcoes em  25.09.90;  Antonio  Francisco  Filipe  
Silvestre, inicio de funcoes em 28.09.90 e Rui  Manuel  da  Silva,  
inicio de funcoes em 01.10.90". ---------------------------------- 
 
2 - ADMISSAO POR CONTRATO A PRAZO CERTO, DE PEDREIRO PARA O SECTOR 
DA URBANIZACAO: -------------------------------------------------- 
Presente inscricoes para admissao por contrato a Prazo  Certo, nos  
termos do art.44., do Dec.-Lei 247/87 de  17  de  Junho,  para  um  
Pedreiro, conforme Edital n. 67/90.  Mereceu,  por  unanimidade  e  
escrutinio secreto, o despacho de:  "Aprovada  a  contratacao  nos  
termos da Lei, conforme fundamentacao tecnica dos  servicos,  pelo 
prazo de 120 dias, do Sr. Manuel  Antonio  Silva,  com  inicio  em  
01.10.90, por urgente conveniencia de servico". ------------------ 
  
3 - INQUERITO  DISCIPLINAR  AO ENCARREGADO DO SERVICO DE ESGOTOS - 
JOSE ANTONIO RAMOS: ---------------------------------------------- 
Presente   Inquerito  Disciplinar  instaurado  ao  funcionario  em  
epigrafe pela Camara Municipal,em reuniao de 16.08.90. Mereceu,por  
unanimidade e escrutinio secreto,o despacho de: "Concorda-se com a 
proposta do inquiridor. Arquive-se o processo". ------------------ 
 
4 - PAULO MANUEL DA CONCEICAO CORREIA: --------------------------- 
Deliberado,por unanimidade e escrutinio secreto,aprovar o regresso 
ao servico do referido funcionario, por interrupcao da licenca sem  
vencimento, a partir de 01.10.90. -------------------------------- 
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5 - ANABELA LUCIA PIRES DOS SANTOS: ------------------------------ 
Deliberado, por  unanimidade  e  escrutinio  secreto,  terminar  o  
contrato com a referida Sra. Findo o prazo  fica  desvinculada  do   
Servico  da Camara Municipal. ------------------------------------ 
  
6 - VITOR  MANUEL  DOS SANTOS AZEVEDO E FERNANDO ANTONIO RODRIGUES 
LOPES: ----------------------------------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade que  os  funcionarios  mencionados  em  
epigrafe, ficam a trabalhar para o Ginasio Clube de Sines, a tempo 
inteiro, com horario flexivel. ----------------------------------- 
 
7 - CONTRATOS DE TRABALHO A PRAZO CERTO: ------------------------- 
Deliberado,por unanimidade e escrutinio secreto,nao efectuar novos  
contratos de trabalho a Prazo Certo, com os  trabalhadores  abaixo 
indicados, pelo que os mesmos ficam desvinculados  do  servico  da  
Camara, quando os actuais  contratos  terminarem:  Joao  da  Silva  
Guerreiro, Fernando Augusto Raposo, Joaquim da  Silva  Castanhito,  
Alberto Eduardo Xavier,Joselia  de Assuncao  dos Santos Alexandre, 
Alice da Costa Marques Martins, Maria Isabel Leitao Catarino,Jorge  
Manuel Martins, Antonia da Conceicao Cristina Cordeiro e Margarida 
Alexandra Serrao Serapio. 
 
V - EXPEDIENTE DE OBRAS: ----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO: ------------------------------------------ 
1.1 - SERVICO  NACIONAL  DE  PARQUES  RESERVAS  E  CONSERVACAO  DA  
NATUREZA: -------------------------------------------------------- 
Presente oficio com entrada n. 862/ob, de 90.09.10,  convocando  a 
Comissao Directiva da Area de Paisagem Protegida do SW  Alentejano  
e Costa Vicentina,para uma reuniao a realizar em 90.09.14.Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de: Tomamos conhecimento. O Presidente 
esteve presente e informou a Camara do teor da reuniao". --------- 
 
2 - VIABILIDADE DE CONSTRUCAO: ----------------------------------- 
2.1 - MARIANO FRANCISCO BAILOA GODINHO: -------------------------- 
O requerente esteve presente no Expediente  Publico,  de 90.09.18, 
insistindo na aprovacao do projecto,  referente  a  construcao  de  
habitacao, sita no Largo Ramos da  Costa,  em  Sines.Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "A CMS entende que o requerente devera 
instruir  processo para emissao de alvara de loteamento nos termos 
do Dec.-Lei 400/84, arts. 1. e 2. que, tem plena aplicacao ao caso 
presente. A zona em causa, zona nobre  por  excelencia  do  Centro  
Historico de Sines, exige um estudo global e cuidado e a aprovacao 
do respectivo alvara de loteamento". ----------------------------- 
 
3 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
3.1 - SERVICO NACIONAL  DE  PARQUES,  RESERVAS  E  CONSERVACAO  DA  
NATUREZA: -------------------------------------------------------- 
Presente parecer sobre  operacoes de  loteamento,  requeridas  por  
Joaquim Carlos da Silveira, para a Herdade dos Aivados.Mereceu,por 
unanimidade,o despacho de:"Tomamos conhecimento.A Arq.Graca devera 
fazer uma apreciacao sumaria deste assunto face  ao Plano Director 
Municipal". ------------------------------------------------------ 
 
3.2 -  FILIPE FELISMINO NUNES PALET: ----------------------------- 
Presente requerimento com entrada n. 874/ob,de 90.09.03,requerendo  
que lhe seja fornecida planta do actual P.G.U.  onde  se  encontra 
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implantada a nova estrada  S. Torpes - Porto Covo,  no  troco  que  
atravessa as propriedades de Porto Covinho e da Cerca  Nova, local 
onde esta a executar  o  Projecto  de  Loteamento,  assim  como  o  
pagamento de indemnizacoes pelo terreno ocupado com a nova estrada 
pelo poco, pelo arvoredo e pela vedacao  destruida.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos  conhecimento.  A  sessao  de 
26.09.90". ------------------------------------------------------- 
 
VI - ACTA:-------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
VII - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
E nao havendo mais assuntos a tratar o Exmo.Sr.Presidente declarou 
encerrada a reuniao. Eram 23.00 horas.---------------------------- 
 
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               
 
 
 
  
  


