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             Aos  03,  04  e  05  de  JULHO  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 ordinaria 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                       
 
FALTAS JUSTIFICADAS: JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA (Dia 91.07.05)      
                     CESAR LUIS DA SILVA BEJA (Dia 91.07.05)                       
Sendo a hora designada pelo Sr.  Presidente,  foi declarada aberta 
a reuniao, eram 17.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - PLANO DE ACTIVIDADES - 1991 (CONTROLO DE EXECUCAO):----------- 
   
  1. PDAR - Programa Desenvolvimento Agrario Regional 
     Tendo em conta os objectivos do Plano solicitar ao  Dr.  Hugo 
     Viegas informacao sobre a compatibilidade entre os estudos da   
     Zona Agraria de Odemira e o Plano Director Municipal. 
 
  2. INDUSTRIAS EXTRACTIVAS - Recuperacao paisagistica da Pedreira  
     dos Chaos 
     Solicitar informacao a APS sobre o ponto da situacao. 
 
  5. TURISMO E OUTRAS ACTIVIDADES 
     5.4. Filme promocional do  Concelho  -  Cumprir  as  decisoes 
          anteriores sobre conclusao do filme. 
 
     5.7. Proceder a mudanca urgente do Posto de Turismo. 
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  6. HABITACAO  
     6.1.1. Projecto proposto ao  IGAPHE  para  construcao  de  12  
            fogos Continua a aguardar-se despacho de aprovacao  da  
            Secretaria de Estado. 
 
     6.1.4. PRODUCAO DE SOLO URBANIZADO 
            Ver o ponto da situacao dos estudos e projectos da 2a. 
            fase da Urbanizacao do Farol. 
            Ver o ponto da situacao do  Loteamento  da  Quinta  de 
            Joao Mendes. 
       
     6.2.1.1. FORMACAO PROFISSIONAL DAS PESCAS 
            Fazer contactos com outros  centros  de  formacao  das 
            Pescas para aferir da viabilidade da sua construcao em    
            Sines. 
 
     6.2.2. ESCOLA PRE-PRIMARIA DE S. MARCOS (2a. fase) 
            Falta aprovar o projecto e abrir concurso. 
 
     6.2.2.3. ESCOLA SECUNDARIA E GiMNO DESPORTIVO 
            Contactar, urgentemente, a Direccao Regional do Ensino 
            do Sul para abertura dos varios concursos.  Quanto  ao 
            Equipamento  Desportivo  deveria  ser  dimensionado as  
            necessidades da propria Escola. 
     
     6.2.3.2. PARQUE URBANO DO I.O.S. 
            Mandar fazer projecto dos balnearios. 
            Iluminacao Publica - Mandar fazer projeto. 
 
     6.2.3.3. PARQUE URBANO DO I.O.S. - Pista de Atletismo e  Zona 
            de Saltos 
            "Convidar  o  Ginasio Clube de Sines para  a  execucao  
            desta obra". 
  
     6.2.3.4. PISTA DE BI-CROSS 
            A Eng. Celia esta a estudar o assunto. 
 
CULTURA 
 
     6.2.4.3. IPLL -Instituto Portugues do Livro e da Leitura 
            Solicitar, urgentemente, propostas a tres arquitectos, 
            conforme decisoes anteriores. 
 
SERVICOS PUBLICOS 
 
     6.2.7.1. CENTRO DE TRAFEGO  SECUNDARIO DE 1a. CLASSE 
            Fica a cargo do Sr. Vereador Cesar Beja  os  contactos  
            com os transportadores. 
 
     6.2.7.2. TERMINAL TIR E ARMAZENS 
            Fica a cargo do Sr. Vereador Cesar Beja  os  contactos 
            com os despachantes oficiais e outros interessados. 
 
     6.2.7.3. TERMINAL TIF 
            Fica a cargo do Sr. Vereador Cesar Beja  o contacto com 
            a C.P. 
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     6.2.7.6. PROTECCAO CIVIL - Accoes de sensibilizacao e testes 
            Promover algum no decurso do segundo semestre. 
 
     7.1.2. PORTO DE PESCA DE SINES 
            Solicitar ante-projecto a Consulmar para apreciacao da 
            Camara. 
 
     7.1.3. PORTO DE PESCA DE PORTO COVO 
            Edificio da lota - Saber programa para execucao  junto  
            da Docapesca. 
            Perguntar a  Direccao-Geral  de  Portos  como  esta  o  
            projecto do molhe de proteccao do Porto  de  Pesca  de  
            Porto Covo para utilizacao pela Nautica de Recreio. 
 
     7.3.   ESTRADA MUNICIPAL BRAGADA/CERCA VELHA 
            Pedir propostas para execucao do projecto. 
 
     7.3.7. AVENIDA VASCO DA GAMA 
                                    
            Fazer ponto da situacao - Projecto que falta  concluir 
                                      pela H.P. 
            Fazer ponto da situacao - Passagem da actual obra para 
                                      a A.P.S. 
 
     7.4.1. SONEGA - ABASTECIMENTO DE AGUA 
            Ver como esta porque a obra e responsabilidade  da  CM 
            de Santiago do Cacem. 
 
     7.4.2. ABASTECIMENTO DE AGUA A VARIOS AGLOMERADOS RURAIS 
            Palmeiras - Mandar fazer o projecto (Junta Freguesia) 
            Cadaveira -   "      "        "        "       " 
 
     7.5.   SONEGA - AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 
            Ver    como   esta   porque   estas   obras   sao   da  
            responsabilidade da CM de Santiago do Cacem. 
 
     7.6.3. RESIDUOS SOLIDOS DA ETAR 
            Ver como estao a ser tratados os residuos da  ETAR  da 
            Ribeira dos Moinhos. 
 
     7.7.4. RUA JOSE MARTINS FERREIRA - Arranjos exteriores  (Zona 
            Norte) - A DTO devera programar a execucao desta obra. 
   
     7.7.6. URBANIZACAO DE FERREIRA 
            Aprovar projectos e mandar fazer as obras. 
 
     7.8.1.4. ILUMINACAO PUBLICA -  BAIRRO AMILCAR CABRAL 
            Acelerar a execucao do projecto que esta encomendado a 
            EDP. 
 
     7.8.2. POSTOS PUBLICOS DE TELEFONE EM NUCLEOS RURAIS 
            Perguntar a Junta de Freguesia de Sines. 
 
     7.8.3.2. ZIL 2 - PEDIP 
            Apresentar candidatura. 
   
                                                           .../... 
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     7.8.3.4. ZIL EM PORTO COVO 
            Ver o ponto da situacao junto da Junta de Freguesia de 
            Porto Covo. 
 
     8.1.9. PLANO GERAL DE URBANIZACAO DA SONEGA 
            Solicitar a Camara Municipal de Santiago do  Cacem  os 
            estudos ja executados. 
 
     9.4.   RECOLHA DE OLEOS USADOS 
            Acelerar a execucao do  projecto  para  apreciacao  da  
            Camara. 
 
     10.2.  CRIACAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS AGUA E SANEAMENTO  
            DE SINES   
            Acelerar execucao dos estudos. 
 
     10.4.  FREGUESIA DA SONEGA 
            Ver se tem enquadramento legal face a  legislacao  que  
            rege a criacao de novas freguesias 
 
 
2 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE 
Esteve   presente  a  nova  Direccao  do  referido  Clube.    Apos  
apresentacao  dos corpos  gerentes  procedeu-se  a  discussao  dos 
problemas da  colectividade e do Estadio Municipal. -------------- 
A Camara  Municipal tomou devida nota e dara  toda  a  colaboracao  
possivel  sob todos os pontos de vista a colectividade.-----------  
   
3 - POSTO MEDICO DO ESTADIO MUNICIPAL:---------------------------- 
Face a  posicao da Direccao do Vasco da Gama Atletico  Clube  e  a 
proposta   alternativa   que   apresentou,   e   deliberado,   por  
unanimidade, proceder a anulacao  do  concurso  e  a  anulacao  da  
respectiva adjudicacao em sessao de 91.06.05.--------------------- 
 
4 - GABINETE DE GESTAO DO PLANO  DIRECTOR MUNICIPAL:-------------- 
- Reunioes (2 por ano) - Maio e  Outubro a fim  de  atempadamente 
apresentar projectos ao OGE e ao OGM. 
- Coordenacao: (CMS + CCRA + HP) 
- Objectivos:  Acompanhar,  anualmente, a execucao das  propostas  
de desenvolvimento  economico  e  social  do  Municipio  de  Sines  
previsto no  cronograma do PDM ate ao ano 2.000.------------------ 
- Composicao: 
Camara   Municipal  (Eleitos   e   Chefes    de   Servicos,   Dep.  
Administrativo e Financeiro, DPU, DTO, DSU e DSC); 
Assembleia Municipal (3);  Assembleia de  Freguesia de Porto  Covo 
(1);  Assembleia de Freguesia de Sines  (1); Junta de Freguesia de 
Porto Covo (1);  Junta de Freguesia  de   Sines  (1);   CCRA  (1); 
Hidrotecnica  Portuguesa (1);   AMLA  (1);   APS  (1);   PGS  (1); 
Associacoes Comerciantes Sines e Santiago do Cacem (1);NERSET (1); 
Uniao de Sindicatos Sines e  Santiago do Cacem (1); Sindicato  dos 
Quimicos do Sul (1);   Federacao de Pescas (1);  Liga  Pequenos  e 
Medios Armadores do Centro e Sul (1); Direccao-Geral das Florestas 
(1); Area de Paisagem Protegida (1); Zona  Agraria  de  Odemira  e  
Santiago do Cacem (1). ------------------------------------------- 
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*** ERAM 02.00 HORAS  DO DIA 04 DE JULHO/91 FORAM INTERROMPIDOS OS 
TRABALHOS RECOMECANDO  OS MESMOS NO MESMO DIA PELAS 17.00 HORAS. 
 
5 - ORCAMENTO  1991:---------------------------------------------- 
Analisado o  balancete de Junho com os resultados  financeiros  do  
primeiro  semestre deste ano.------------------------------------- 
Em  relacao   aos  emprestimos  previstos  no  orcamento  de  1991  
apresentou  um valor de 68.650 contos, isto e,  mais  3.250 contos 
que o  aprovado. Tal deve-se  ao sistema da linha  de  credito  do  
BEI/FEDER.  Deliberado,  por  unanimidade, solicitar  a Assembleia 
Municipal ratificacao  desta situacao.---------------------------- 
 
6 - VENDA  DE  HABITACOES   PATRIMONIO  MUNICIPAL  DAS  RUAS  JOSE  
MARTINS FERREIRA, REFORMA  AGRARIA, FLORESTA E DO BAIRRO MARITIMO: 
Deliberado, por  unanimidade, enviar circular propondo aos actuais 
inquilinos a  compra dos fogos que habitam.  --------------------- 
Valor  por   m2  de area bruta:  29.150$00.----------------------- 
 
7 - VENDA DE  TERRENOS CEDIDOS EM REGIME DE DIREITO DE  SUPERFICIE 
COM  HABITACAO JA CONSTRUIDA: ------------------------------------ 
Deliberado, por unanimidde: 
- Acelerar  a venda dos lotes da Quinta Pidwell, cujo processo  de  
venda e  identico ao da Quinta dos Passarinhos;------------------- 
- Propor  aos actuais  superficiarios  a  compra dos terrenos,  em 
propriedade  plena, da frente da  Rua  da  Floresta  a  Poente  do        
Parque de  Campismo.  Valor por m2 do solo: 5.000$00.------------- 
- Propor  aos actuais superficiarios a  compra  dos  terrenos,  em 
propriedade  plena, na Rua da Floresta entre o estaleiro da Camara 
e a ZIL 3.   Valor por m2 do solo: 5.000$00.---------------------- 
 
8 - PLANO DE  PORMENOR URBANISTICO E PROJECTOS DE  URBANIZACAO  DO  
FAROL - II FASE:  ------------------------------------------------ 
Trazer a proxima  reuniao uma informacao sobre  a  execucao  deste 
estudo adjudicado,  ha bastante tempo, a Hominum.----------------- 
 
9 - REGIAO TURISMO  COSTA AZUL:----------------------------------- 
O Sr. Vereador  Salvador informou sobre a reuniao havida e sobre a 
adjudicacao do  estudo da Costa Azul.----------------------------- 
 
10 - ABASTECIMENTO  DE AGUA A PORTO COVO E PAIOL: ---------------- 
As duas povoacoes  estao neste  momento  sem  agua  em  quantidade 
suficiente.  Os Bombeiros Voluntarios  de  Sines  ja  estao  neste  
momento a  transportar agua.-------------------------------------- 
 
*** ERAM  21.00 HORAS FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS RECOMECANDO 
OS MESMOS  NO DIA 05 DE JULHO PELAS 09.30 HORAS.------------------ 
 
12 - REVISTA  DA IMPRENSA:---------------------------------------- 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
13 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:--------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 24 a 
30 de Junho/91.  A CMS suporta integralmente os respectivos custos  
nos termos do Regulamento.---------------------------------------- 
 
                                                           .../... 
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14 - PGS - PROMOCAO E GESTAO DE AREAS INDUSTRIAIS E SERVICOS, S.A. 
Reunioes da Assembleia Geral (28 de Marco e 07 de Junho  de  1991)  
Eleicao   dos  Corpos  Sociais  da   Sociedade:   A  Camara  tomou  
conhecimento, conforme documentos  que  ficam  anexos  a  presente  
minuta de  acta (acta avulsa e  acta  numero  um),  da eleicao dos 
Corpos Sociais da PGS.-------------------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 -  CCEN  -  CENTRO   CULTURAL   EMMERICO  NUNES  -  III  Curso  
Internacional de Direccao Coral:   Presente carta  c/  entrada  n.  
4018, de  91.05.02, solicitando reconsideracao quanto a utilizacao 
do Refeitorio pelos participantes no referido curso.  Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"A CMS lamenta  mas  nao  pode  atender  
este pedido. Mantem-se, portanto, o despacho de 03 e 04  de  Abril 
de 1991".--------------------------------------------------------- 
 
1.2 - AMDB - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE  BEJA - Curso 
de Tecnico de Turismo: Presente of. c/ entrada n.5684, de 91.06.18 
enviando documentacao relativa ao curso mencionado.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
1.3 - LUCIDUS  PUBLICACOES, LDA. -  Publicacao  "Portugal  Turisme 
Actualidade":  Presente Fax c/ entrada n. 6057, de 91.06.27, sobre 
proposta a Associacao  de  Municipios  do  Litoral  Alentejano  da  
referida publicacao.  Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.4 - JUNTA DE FREGUESIA DE SINES - Colonia de Ferias 1991: ------ 
Presente of. c/ entrada n. 6061, de 91.0627,  informando  sobre  o    
primeiro periodo da colonia  de  ferias  (08  a  26  de  Julho)  e  
solicitando apoio em transporte, conforme circuito e horarios  que 
anexa, e apoio em almocos para 45 (criancas e monitoras). Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Aprovados  os  apoios  solicitados  
pela Junta de Freguesia de Sines  para  a  Colonia  de  Ferias.  A 
alimentacao sera paga 50% pela Camara".--------------------------- 
 
1.5 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO- Mercado Municipal de Porto 
Covo (alteracao de horario no periodo de 91.07.01  e 91.08.31):---  
Presente of. c/  entrada n. 6215,  de 91.07.03, informando sobre a  
alteracao do referido horario e que e o seguinte:  De  2a.  a  6a.  
Feira - Das 06.00 H as 15.00 H e das 17.30 H as 19.30 H. Sabados -  
Das 06.00 H as 15.00 H.- Mereceu, por unanimidade, o  despacho de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.6 - CENTRO DE SAUDE DE SINES - Posto Medico da Cabeca da Cabra:- 
Presente of. c/ entrada n. 4730, de  91.05.21,  informando  que  a 
partir de Junho/91 serao interrompidas as actividades clinicas  no 
referido Posto medico  pelas  razoes  que  enumera.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Acusar a recepcao. Informar  o  Centro  
de Saude de Sines que  a  Camara  Municipal  nao  concorda  com  a 
interrupcao das actividades clinicas no Posto Medico da  Cabeca da 
Cabra, enquanto Porto Covo nao tiver capacidade de  resposta  para 
mais os utentes desta zona".-------------------------------------- 
 
                                                           .../... 



       
      ACTA N.27 
                         (Reuniao de 91.07.03, 04 e 05) 
                                                           PAG.  7 
 
 
 
1.7 - COMISSAO PRO AMBULANCIA - Porto Covo:----------------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 5990,  de  91.06.26,  solicitando 
colaboracao para a campanha  mencionada. Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Tomamos devida nota. Arquive-se".------------------ 
 
1.8 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE  SINES  -  Resolucao "Atribuicao  de 
Medalhas de Merito Distrital - 10 de  Junho/91":   Presente of. c/ 
entrada n. 6149, de 91.07.01, enviando resolucao sobre  o  assunto 
em epigrafe.  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.9 - COMISSAO DE MORADORES DA QUINTA DOS PASSARINHOS - Convite:-- 
Presente carta c/ entrada n. 5676, de 91.06.25, informando sobre o 
III Passeio de Cicloturismo Nacional da Quinta dos Passarinhos que  
se realiza nos dias 06 e 07 de Julho/91 integrado no I Aniversario   
da Geminacao Sines/Vidigueira e formalizando convite para presenca 
nas comemoracoes. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos 
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.10 - COMISSOES DE BASE DE SAUDE - Oitavo  Encontro Nacional  das 
Comissoes de Base de Saude - "Saude - O Direito de Participar":--- 
Presente carta c/ entrada n. 6036, de 91.06.27, sobre  o  referido 
Encontro que  se  realiza  em  Evora  no  dia  20  de  Julho/91  e  
solicitando participacao. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Tomamos conhecimento. Arquive-se".------------------------------- 
 
1.11 - TELECINE - MORO - SOCIEDADE PRODUTORA DE FILMES, SA - Serie 
televisiva "VIAGEM AO MARAVILHOSO":   Presente carta c/ entrada n. 
6124, de 91.07.01, agradecendo as gentilezas dispensadas a  equipa 
de  filmagens  da  referida  Serie  que  se  deslocou  a  Sines  e  
solicitando divulgacao das emissoes, em numero de quinze, emitidas 
no Canal 1 da RTP, aos Domingos,  apos  o  Domingo  Desportivo,  a 
partir do dia 07 de Julho/91. Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"Tomamos conhecimento. Proceda-se a divulgacao solicitada".---- 
 
1.12 - AMDS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DISTRITO  DE  SETUBAL -  
Convocatoria da  Assembleia  Intermunicipal  (91.07.05):  Presente 
Telex c/ entrada n. 6134, de 91.07.01, informando que  a  referida 
Assembleia se realiza na Camara Municipal  de  Palmela  e  nao  em  
Sesimbra como tinha sido indicado.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se".------------------- 
 
1.13 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Actividade Desportiva 
1990/1991:   Presente  carta  c/   entrada  n. 6122, de  91.07.01, 
apresentando balanco de actividades e agradecendo  colaboracao  da  
Camara (transportes e cedencia do Pavilhao).---------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.14 - COSTA AZUL - REGIAO DE TURISMO DE SETUBAL - II  Corrida  de 
Toiros Costa Azul:  Presente carta c/ entrada n. 6259, de 91.07.04 
enviando convites e programa para presenca na referida  iniciativa 
que se realiza no dia 13 de Julho/91.  Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Os bilhetes foram entregues ao Sr. Vereador Lanca que 
representara a Camara".------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 
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1.15 - CCRA - COMISSAO DE  COORDENACAO  DA  REGIAO  DO  ALENTEJO -  
- Hastear da Bandeira Azul da Europa  na  Praia  Grande  de  Porto  
Covo:   Presente Fax c/ entrada n. 6180,  de  91.07.02, informando 
que se realizara no dia  08  de Julho/91  o  hastear  da  referida  
Bandeira.   Mereceu,   por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos 
conhecimento. O Sr. Vereador Salvador estara presente".----------- 
 
1.16 - ANA PAULA CORREIA CAETANO DE VILHENA   E   ISAURINDA  MARIA 
CUSTODIA QUARESMA GONCALVES - Pedido para colocacao de grelhador:- 
Presente  req.  c/  entrada  n. 1584,  de  91.07.02,   solicitando  
autorizacao para colocacao de um grelhador electrico, na frente do 
seu estabelecimento "Cozinha  da Avenida",  sito  na  Av.  General 
Humberto Delgado, 33,  em  Sines.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Indeferido. Nao e permitida  ocupacao da via  publica 
para confeccao de refeicoes".------------------------------------- 
 
1.17 - DIRECCAO-GERAL DA  QUALIDADE  DO  AMBIENTE  -  Controlo  de 
Qualidade de Agua  de Abastecimento:    Presente of. c/ entrada n. 
231, de 91.06.18, sobre a frequencia  de  analises  a  efectuar  a 
agua  para  consumo  humano,  conforme  DL 74/90   que  estabelece  
criterios e normas  de  qualidade.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:Concorda-se com as analises mensais de hidrocarbonetos 
e salinidade a fazer pela DGQA. Mantemos analises  bacteriologicas 
via ARSS e Clidis. Mantemos analises fisico-quimicas  mensais  via 
laboratorio CNP".------------------------------------------------- 
 
1.18 - PARTIDO COMUNISTA PROTUGUES - Comissao Concelhia - Festa da 
Terra e do Mar:--------------------------------------------------- 
Presente oficio c/ entrada n. 6179, de 91.01.01,solicitando varios 
apoios para a  festa  em  epigrafe (Palco,  placas,  plantas  para   
decoracao, ligacao de agua, bancos de jardim, arranjo de casas  de 
banho. Mereceu, por maioria, com um voto contra  do  Sr.  Vereador  
Lanca e uma abstencao do Sr. Vereador Salvador,  o   despacho  de:  
"Sao  aprovados   os  varios  apoios  solicitados.   Os  materiais  
emprestados  deverao  ser   devolvidos  em  identicas  condicoes". 
 
1.19 - NESTE CHEMICALS - Armazenagem de LPG:---------------------- 
Presente carta c/ entrada n.5819, de 91.06.21, solicitando reuniao 
para o dia 91.06.28, para discussao do assunto em epigrafe.------- 
Presente informacao do Sr. Vereador Ferreira Costa  referindo  que 
esteve presente na  reuniao  e  que  os  representantes  da  NESTE 
apresentaram um esboco da ideia quanto a implantacao dos depositos 
de LPG's. Apresentaram, tambem,  proposta  quanto  ao  tracado  do  
tunel de acesso para a escavacao e local para deposito  temporario 
da pedra retirada. Estando,  ainda,  por  tomar  a  decisao  final  
quanto a opcao da NESTE,foi solicitado pela CMS a entrega de pecas 
desenhadas e memoria descritiva da solucao escolhida a fim de  que 
a CMS se pudesse pronunciar sobre o mesmo  e  fixar  o  valor  das  
taxas  a  cobrar.   Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho  de: 
"Concorda-se com as respostas dadas pelo Sr. Vereador a NESTE  que 
deverao ser objecto de oficio da Camara aquela empresa".---------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DE TESOURARIA N. 122:------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
       Operacoes Orcamentais     (menos)   63.060.532$00 
 
                                                           .../... 
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       Operacoes de Tesouraria            104.348.339$50 
 
2.2 - PROPOSTA DE ALTERACAO ORCAMENTAL N. 15:--------------------- 
Aprovada,  por  unanimidade, a  referida  proposta, que  apresenta  
tanto na reducao como no reforco o valor de esc: 3.000.000$00.---- 
 
2.3 - MAPA COMPARATIVO - RECEITAS E DESPESAS 90/91:--------------- 
A Camara tomou conhecimento do referido  mapa  que  fica  anexo  a 
presente minuta de acta.------------------------------------------ 
 
2.4 - PROGRAMA OPERACIONAL DO LITORAL DO ALENTEJO:---------------- 
A Camara tomou conhecimento do ponto da situacao sobre a  execucao   
do referido programa que fica anexo a presente minuta de acta.---- 
 
2.5 - SEBASTIAO ALVES CORDEIRO - Reclamacao por excesso de consumo   
de agua  - 1. Esq., Lote 7, Rua Jose Martins Ferreira:------------ 
Presente documento de expediente publico datado de 91.06.11, sobre 
excesso de consumo de agua da  referida  habitacao.  Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de: "Cobrar a media do ultimo  ano (1990).  
Anule-se   as  cobrancas.  Proceder  a  vistoria  das  instalacoes   
internas  pois  os consumos sao demasiado elevados".-------------- 
 
2.6 - DORIVISA - CONSTRUCOES, LDA.:------------------------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n.  233,  de  91.06.18,  solicitando  
autorizacao para a ligacao de um ramal de  agua  para  um  terreno  
sito  no  Bolbugao, Sines. Informa nao possuir documento da  posse  
do terreno por este ter sido cedida a Firma, verbalmente pelo Eng. 
Varela do ex-GAS. Presente parecer do Sr. Vereador Ferreira  Costa 
de que nao concorda com a  instalacao  de  qualquer  estaleiro  no  
local, pelo que nao  devera  ser  efectuada  a  ligacao  do  ramal 
pretendido e devendo, tambem, ser informado o IAPMEI do parecer da 
Camara.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se  com  
a proposta do Sr. Vereador Fereira Costa.   Oficiar  a  PGS  (Eng. 
Varela Pereira)".------------------------------------------------- 
 
2.7 - RENDAS DE CASA DOS MORADORES NO CAMINHO GRANDE:------------- 
Presente informacao da seccao  de  Taxas  e  Licencas  solicitando  
instrucoes sobre o procedimento a adoptar quanto aos arrendamentos  
acima  referidos.  Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  de: "A  
Fiscalizacao para uma informacao mais completa".------------------ 
 
2.8 - MARIA DE LURDES PENICHE TELO PEREIRA:----------------------- 
Presente requerimento c/ entrada n. 1248, 91.05.29, solicitando na  
qualidade   de  viuva  de   Manuel  Pereira,  que  o  contrato  de  
arrendamento do armazem sito no Caminho Grande passe  para  o  seu  
nome. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o contrato 
de arrendamento em nome de Maria de Lurdes Pereira,por 750$00/mes.  
 
2.9  - COMISSAO   COORDENADORA   PROJECTO  EUROPALIA/91  -  Escola  
Secundaria N.2 de Beja:------------------------------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 5988, de 91.06.26, solicitando  apoio  
para o concurso Europalia/91, tendo o Vereador  Salvador  proposto  
que seja dado apoio na edicao do livro "Fotogrando a  Sul"  e  que  
sejam cedidos folhetos turisticos do concelho para  distribuir  em  
Bruxelas.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Aprovada  a  
proposta do V. Salvador".----------------------------------------- 
 
                                                           .../... 
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2.10 - MANUEL ALBERTO RITA CARRILHO -Electrificacao do Restaurante 
do Canto do Mosqueiro:-------------------------------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 6045, de 91.06.27,  informando  estar  
de acordo com o pagamento da  verba  estipulada  para  a  referida  
electrificacao.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos 
conhecimento. Solicitar ao Sr. Manuel Carrilho a entrega a  Camara 
Municipal da importancia de esc: 730.900$00. Adjudicado  a  EDP  a  
execucao desta obra - orc. 80/91".-------------------------------- 
 
2.11 - RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA-Vinhetas e Cartoes de Assinatura 
de Linha, referentes ao mes de Junho/91:-------------------------- 
Presente a factura  n. 28/91/06 no valor  de  513.585$00. Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento".-----------   
 
2.12 - RODOVIARIA NACIONAL - Transporte de Doentes:--------------- 
Presente a  factura  n. 13723,  de  esc: 188.355$00,  referente  a  
transporte de  doentes  durante  o  mes  de  Maio/91. Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento".--------------- 
 
2.13 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA - Cartaz 25 de  
Abril:------------------------------------------------------------  
Aprovado, por unanimidade, o  pagamento  da  factura  n. 8335,  de  
91.05.31, de esc: 304.200$00".------------------------------------ 
 
2.14 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente  a  factura  38/91, de  esc: 17.484$00,  referente  a  20  
jantares fornecidos aos elementos da Musicartell no dia  27.04.91, 
integrado   nas   comemoracoes  do  25  de  Abril.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento".---------------  
 
2.15 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente  a  factura  37/91, de  esc: 21.141$00,  referente  a  50  
almocos fornecidos ao Grupo Coral Piedense em  91.04.21.  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento".-----------  
 
2.16 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente  a  factura  39/91, de  esc: 392.375$00, referente a  380  
almocos fornecidos aos elementos convidados da Proteccao Civil  em  
91.04.23. Mereceu, por  unanimidade, o  despacho  de: "Aprovado  o  
pagamento".-------------------------------------------------------  
 
2.17 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente relacao dos trabalhadores, que  utilizaram  o  Refeitorio   
Municipal a credito durante o mes de Junho/91, no  valor  de  esc:  
127.650$00.  Mereceu,  por unanimidade, o despacho de: "Aprovado o  
pagamento".-------------------------------------------------------  
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - Deliberado, por  unanimidade, adjudicar  por  ajuste  directo, 
conforme Dec-Lei n. 390/82, a Firma Revisines, 38 m2  de  alcatifa 
lavavel, por esc: 35.454$00.-------------------------------------- 
 
2 - Deliberado, por  unanimidade, adjudicar  por  ajuste  directo, 
conforme Dec-Lei n. 390/82, os materiais constantes da relacao  em   
anexo, no valor de esc: 2.311.303$00.----------------------------- 
 
                                                           .../... 
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3 - Presente   mapa  de  encargos  bancarios,  no  valor  de  esc:  
480.784$50. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Aprovado  o  
pagamento".------------------------------------------------------- 
  
4 - Deliberado, por  unanimidade, adjudicar  por  ajuste  directo, 
conforme Dec-Lei n. 390/82, a Petrogal, 100 tambores  de  asfalto,      
por esc: 767.000$00.---------------------------------------------- 
 
5 - Deliberado, por  unanimidade, adquirir  aos  fornecedores  que  
apresentarem os precos mais favoraveis, o material  das  consultas  
constantes da relacao anexa, no valor de esc: 2.246.525$00.------- 
 
V - PESSOAL:------------------------------------------------------ 
1- ADMISSAO DE PESSOAL  CONTRATADO  A  PRAZO  CERTO - AJUDANTE  DE  
CANALIZADOR - PAULO JORGE DA GRACA SILVA - REUNIAO DE 91.06.12:--- 
Foi deliberado, por unanimidade, que por  lapso  de  dactilografia  
foi referido no despacho em epigrafe a  admissao  por  contrato  a  
prazo certo  do Sr. Paulo Jorge da Graca Silva  como  Ajudante  de  
Canalizador, quando na verdade a contratacao e  para  Aprendiz  de  
Canalizador, o que se rectifica, com o presente despacho.---------  
 
2 - LUIS ALBERTO DA SILVA DA COSTA PARRADO - Processo Disciplinar: 
Presente processo disciplinar,instaurado ao funcionario mencionado  
em epigrafe, por desobediencia a ordens do  superior  hierarquico, 
sem consequencias importantes. De acordo com o relatorio  final do  
instrutor, o arguido teve como atenuante o facto de ter confessado  
a infraccao, pelo que  propoe, nao  a  multa  maxima  prevista  no  
Estatuto Disciplinar (mes e meio de vencimento), mas de 20.000$00, 
a que corresponde aproximadamente a 8 dias de vencimento. Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de: "Concorda-se  com  a  proposta  do 
instrutor, aplique-se ao funcionario Sr. Parrado a pena  de  multa  
de 20.000$00".---------------------------------------------------- 
 
3 - BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE  SINES - Cedencia  de   Pessoal  do  
Piquete de Verao:------------------------------------------------- 
Presente  telex c/ entrada  n. 6251,  de  91.07.04, solicitando  a  
cedencia do funcionario Paulo  Jorge  da  Graca  Silva, a  fim  de  
integrar  no  Piquete  de  Verao  no  periodo  compreendido  entre  
91.07.04 a  91.09.15. Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  de:  
"Aprovada a cedencia aos BVS do funcionario Paulo Jorge  da  Graca  
Silva".----------------------------------------------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - CLEMENTINA MARIA GUERRA SIAS PAVIA:------------------------- 
Presente processo referente ao pedido de um terreno com  uma  area  
de 500 m2, sito na Ribeira dos Moinhos, Sines, para instalacao  de 
uma estufa de flores ornamentais. Presente parecer tecnico da  DPU 
referindo quais as infraestruturas necessarias para tal construcao 
Presente, tambem,  informacao  da Fiscalizacao  Municipal  de  que  
contactou a requerente  indicando-lhe  um  local  para  o  efeito, 
propriedade   da  Direccao-Geral  das  Florestas.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
1.2 - VIRGILIO INACIO DA SILVA:----------------------------------- 
Presente carta c/ entrada  n. 502,  de  91.06.25,  informando,  na 
 
                                                           .../... 
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sequencia da deliberacao camararia de 91.05.08,  que  a  habitacao   
adquirida em  1990  e  propriedade  de  seus filhos, pelo que  nao 
ve motivo para a reversao do terreno para a posse da Camara.------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Considerando que a Camara 
ja decidiu proceder a venda destes terrenos, em propriedade plena, 
e revogado o despacho de 91.05.08 sobre a reversao do terreno".--- 
 
1.3 - VIRGILIO INACIO DA SILVA:----------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.642, de 91.06.13,manifestando interesse 
em adquirir, em propriedade plena, o lote  n. 1  sito  na  Rua  da  
Floresta, em Sines.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A 
Camara Municipal decidiu a  venda  deste  terreno  em  propriedade  
plena. A seu tempo o requerente sera convocado para realizacao  da 
escritura".------------------------------------------------------- 
 
1.4 - TOLENTINO SILVA DA LUZ:------------------------------------- 
Presente oficio da Direccao-Geral do Turismo c/ entrada n. 495, de  
91.06.24, informando ter  sido  concedido  prorrogacao  de  prazo, 
respeitante ao empreendimento turistico a instalar em Porto Covo.- 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento. 
Anexar ao processo".---------------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - ANTONIO FERREIRA BRISSOS:----------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.568, de 91.05.24, solicitando aprovacao 
do projecto de construcao de uma garagem e  arrumos  junto  a  sua  
moradia sita na Rua da Floresta,n.47, em Sines. Presente o parecer 
favoravel da  DPU.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Deferido. Deve utilizar no  exterior  a  mesma  cor  do  edificio 
principal".------------------------------------------------------- 
 
2.2 - LUISA MARIA PIRES GONCALVES:-------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.512, de 91.05.10, solicitando aprovacao 
do projecto de construcao de uma moradia com dois pisos a levar  a 
efeito na Quinta do Meio, Sines.Presente o parecer tecnico da DPU. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido com  o  seguinte 
condicionamento: - A altura da  cumeeira  devera  respeitar  a  do    
edificio adjacente".---------------------------------------------- 
 
2.3 - MANUEL DE FIGUEIREDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS:----------- 
Presente req. c/ entrada n.513, de 91.05.10, solicitando aprovacao 
do projecto de construcao de um  predio com  dois pisos a levar  a 
efeito na ZIl 2, lote 250, em Sines. Presente o parecer tecnico da 
DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Havera que  sujeitar 
o   projecto   em  primeiro   lugar  a  entidade  licenciadora  do  
estabelecimento industrial. Apos essa aprovacao a Camara apreciara 
a parte de arquitectura do edificio".----------------------------- 
 
2.4 - CAIXA DE CREDITO  AGRICOLA  MUTUO  DE  SANTIAGO  DO  CACEM - 
-  Construcao  em  Porto  Covo:    Presente  oficio  da  Junta  de  
Freguesia de Porto Covo manifestando desagrado pelo inicio da obra 
da referida instituicao, em plena epoca balnear  e sugerindo  que, 
apos a movimentacao de terras, os tapumes passem a ocupar apenas a 
area dos  passeios  na  zona  envolvente  da  obra.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com a sugestao da Junta de 
Freguesia de Porto Covo da reducao da ocupacao da via publica apos 
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o trabalho de movimentacao de terras".---------------------------- 
 
2.5 - MANUEL LUIS DA CRUZ E FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ:------------ 
Presente req. c/ entrada n.498, de 91.05.08, solicitando aprovacao 
do projecto de construcao de um predio na Rua Francisco Luis Lopes 
n.13, em Sines. Presente o parecer tecnico da  DPU.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho  de:"A  DPU  devera  apresentar  a Camara, 
para melhor apreciacao da intencao, plantas das fachadas tal  como   
sugerido  no  parecer  tecnico  (No tratamento exterior  e  com  o  
objectivo   de   dotar   este  edificio  de  um  certo  equilibrio  
aconselha-se  o requerente a aplicar em todas as faixas  coloridas  
horizontais elementos de remate rectilineo inferiores). Informe-se 
os requerentes".-------------------------------------------------- 
 
3 - VIABILIDADES DE CONSTRUCAO:----------------------------------- 
3.1 - MANUEL ANTONIO DA SILVA:------------------------------------ 
Presente req. c/ entrada n.110, de 91.01.25,solicitando informacao 
sobre viabilidade de construcao de uma moradia no local denominado 
Fonte Nova, Porto Covo. Presentes os pareceres da DPU e  Junta  de 
Freguesia de Porto Covo.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Deferido. Deve apresentar ante-projecto da habitacao pretendida". 
 
3.2 - FRANCISCO GUERREIRO GONCALVES:------------------------------ 
Presente req. c/ entrada n.557, de 91.05.22,solicitando informacao 
sobre viabilidade de construcao de uma moradia no local denominado 
Soalheirinho, Sonega.  Presente o parecer tecnico da DPU. Mereceu,  
por   unanimidade,  o  despacho   de: "Deferido.  Deve  apresentar  
ante-projecto da habitacao pretendida".--------------------------- 
 
3.3 - JOSE JACINTO DA SILVA GONCALVES:---------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.348, de 91.03.27,solicitando informacao 
sobre viabilidade de fecho do espaco frente ao seu estabelecimento 
sito no Bairro 1 de Maio, 119-A e  120-A,  Sines,  conforme  pecas 
desenhadas que anexa.  Presente  parecer  tecnico  da  DPU  com  o  
seguinte teor:"Nao e de admitir o fecho destes percursos  pedonais 
ja que eles constituem um elemento caracterizador do espaco em que  
estao  inseridos".   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido. Transcrever o parecer tecnico".---------------------- 
 
3.4 - LUCILIA DA SILVA GRACA CUNHA:------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.276, de 91.03.12,solicitando informacao 
sobre  viabilidade  de  construcao  de  um  armazem  para  alfaias  
agricolas no local  denominado  Barranco,  Cova  do  Lago,  Sines.  
Presente parecer tecnico da DPU e  informacao  de  que  existe  no 
local  uma   construcao  em  estado  avancado  de  construcao  nao  
correspondente ao pretendido no presente pedido de viabilidade.--- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Proceda-se ao embargo  da 
construcao clandestina imediatamente.  Entretanto e  indeferido  o 
presente pedido de  viabilidade,  face  a  construcao  clandestina 
existente".------------------------------------------------------- 
 
3.5 - JOSE ANTONIO INACIO LOURENCO:------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.646, de 91.06.13 ,solicitando informacao 
sobre viabilidade de construcao de uma moradia no local  denominado 
Daroeira, Courela do Mato, Sines. Presente o parecer da DPU  com  o 
seguinte teor:"Este terreno localiza-se nas "Outras Areas Agricolas 
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ou Agropastoris". Pelo art.82, alinea d) do Regulamento do PDM, nao 
serao em principio, permitidas novas construcoes  nas  propriedades 
com area inferior a 2,5 ha, encontrando-se o  presente  caso  nesta  
situacao,  ja  que  a  sua  area  e  de  0,8906 ha".  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer tecnico".---- 
 
3.6 - BERTA MARIA TOMAZ:------------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.577, de 91.05.27, solicitando informacao 
sobre viabilidade de construcao de um  primeiro  andar  recuado  no  
predio existente na Travessa da Moagem, Porto  Covo.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Solicitar parecer a Junta de  Freguesia 
de Porto Covo.  Dar conhecimento a requerente".-------------------- 
 
4 - LOTEAMENTOS:--------------------------------------------------- 
4.1 - MANUEL PINCHO - Monte da Charnequinha:----------------------- 
Presente o Processo de  loteamento mencionado em epigrafe  anexando   
informacao do Sr. Vereador  Ferreira  Costa  referindo  que  o  Sr.  
Manuel Pincho  deu  o  seu  acordo  em  que  a  area  necessaria  a  
implantacao do arruamento A de 697 m2 fosse a area de cedencia.---- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se que a area  de 
cedencia do loteamento seja de 697 m2. Cobrar a Taxa  Municipal  de 
Urbanizacao de acordo com o Plano Director Municipal".------------- 
 
5 - OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS:---------------------------------- 
5.1 - ESCOLA PRE-PRIMARIA DE S. MARCOS (EX- MATADOURO)  (2a. FASE): 
Presente pelo GAT - Gabinete de Apoio Tecnico, o projecto (Vol. 1 e  
2 e Memoria Descritiva) de execucao da obra em epigrafe.----------- 
Aprovado, por unanimidade, o projecto da Escola  Pre-Primaria  (2a. 
Fase).------------------------------------------------------------- 
 
5.2 - INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DE FERREIRA:------------------- 
Presente pelo  GAT - Gabinete  de  Apoio  tecnico,  o  projecto  de   
infraestruturas do referido Loteamento.---------------------------- 
Aprovados, por unanimidade, os varios projectos de  infraestruturas 
do loteamento de Ferreira  (Aguas, Esgotos domesticos e pluviais  e 
Arruamentos).  Proceda-se a  abertura  de  concurso  limitado  para 
execucao das obras. ----------------------------------------------- 
 
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 14.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
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                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
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