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             Aos NOVE e  DEZ  de  OUTUBRO  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                       
 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 11.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - EDITAIS 49/91; 50/91; 59/91 E 60/91:-------------------------- 
Aprovada, por unanimidade, as seguintes alteracoes ao Edital 49/91 
e ao Edital 59/91, nas condicoes especiais: 
n. 3- O adquirente tera quatro anos a contar da data da realizacao 
da escritura de venda para executar  a  construcao  da  habitacao,  
podendo este prazo ser prorrogado pela CMS caso razoes  atendiveis  
o justifiquem. 
n. 4- Se ao fim de quatro anos nao tiver  sido  iniciada  qualquer   
construcao no lote objecto de hasta publica, o terreno ou terrenos 
nessa  situacao  serao  considerados   novamente   patrimonio   do  
Municipio de Sines. 
Aprovada, por unanimidade, as seguintes alteracoes ao Edital 50/91 
e ao Edital 60/91, nas condicoes especiais: 
n. 4- Se ao fim dos quatro anos nao tiver sido  iniciada  qualquer  
construcao no lote de terreno, ora objecto  de  hasta  publica,  o  
mesmo sera novamente patrimonio do Municipio de Sines. 
n. 5- O adquirente tera quatro anos para executar a  construcao  a 
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realizar no lote podendo este prazo ser prorrogado pela  CMS  caso 
razoes atendiveis o justifiquem.---------------------------------- 
 
2 - QUESTOES APRESENTADAS PELOS VEREADORES DA CMS:---------------- 
A Sra. Vereadora Eugenia apresentou as seguintes situacoes:------- 
2.1 - Habitacao Camararia sita na Rua do Beco do Bairro Maritimo:- 
Aprovado, por unanimidade, que seja alugada esta habitacao a  Sra. 
D. Rosa Betes, cujo valor do arrendamento sera de 500$00.--------- 
 
2.2 - JULIO MATEUS,inquilino da Camara Municipal no n. 24 da Praca 
da Republica:----------------------------------------------------- 
Porque o inquilino em epigrafe se encontra detido em Beja  face  a 
informacao da PSP-local; porque nunca pagou as rendas desde que  a 
casa veio a posse da Camara (o predio era do ex-GAS). Aprovado,por 
unanimidade, que o Dr. Leonel requeira ao Tribunal  da  Comarca  a 
rescisao da Contrato de Arrendamento e  o  regresso  do  predio  a  
posse da Camara.-------------------------------------------------- 
 
2.3 - CELESTE CASTRO:--------------------------------------------- 
Aprovado, disponibilizar para a familia desta Municipe o  edificio 
da Escola da  Cadaveira  que  se  encontra  desocupado,  a  titulo  
excepcional e devido ao facto de esta familia  ter  uma  ordem  de  
despejo do tribunal da Comarca. O Srs. Vereadores Salvador e Lanca 
nao concordam com esta solucao do problema.----------------------- 
 
2.4 - Levantamento das carencias  habitacionais  do  Municipio  de  
Sines:------------------------------------------------------------ 
O levantamento enumera a existencia de: 112 roulotes,  barracas  e  
anexos. Verificar a solvabilidade das familias residentes naquelas 
habitacoes a fim de preparar candidatura ao INH/IGAPHE.----------- 
 
O Sr. Veredor Cesar Beja apresentou a seguinte questao:----------- 
Lamentou que algumas das obras previstas  para  os  seus  pelouros  
ainda nao tenham sido concretizadas  apesar  do  tempo  decorrido. 
havera pois que acelarar a  sua  execucao  face  aos  compromissos  
assumidos.-------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Vereador  Lanca perguntou  sobre  a  solucao  prevista  para  
reparacao de dificiencias registadas em alguns pavimentos de obras  
de arranjos exteriores da Quinta dos  Passarinhos.  Foi  informado  
que a Enga. Rosa, Chefe da DSU ficou de informar a Camara sobre se 
as solucoes previstas resolveriam ou nao em  tempo  definitivo  os  
problemas registados.--------------------------------------------- 
A Camara aprovou, por  unanimidade,  que  seja  oficiada  a  Junta  
Autonoma das Estradas para que urgentemente  proceda  a  reparacao  
das bermas da R-52 e da R-41.------------------------------------- 
 
O  Sr.  Vereador  Salvador  apresentou   varias   propostas   para  
apreciacao e escolha do cartaz do Concurso de Gastronomia.-------- 
 
O Sr. Vereador Correia apresentou as suas preocupacoes em  relacao 
a alguns  carenciados  que  nao  tem  capacidade  financeira  para  
suportar a respectiva cota parte nos transportes  escolares,  e  a  
ausencia total de apoios do Ministerio da Educacao.--------------- 
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3 - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA:----------------------- 
A  CMS  congratula-se  pelo  elevado  civismo   demonstrado   pela  
populacao Siniense no ultimo acto eleitoral de 6 de Outubro.------ 
 
4 - BALANCETE DE SETEMBRO DE DESPESAS AUTORIZADAS A PAGAR:-------- 
Distribuido pelos Srs. Vereadores dos  respectivos  pelouros  para  
analise.---------------------------------------------------------- 
 
5 - MERITO EXCEPCIONAL - Dec.-Lei 184/89, de 2 de Junho:---------- 
Atribuido, por unanimidade, o merito excepcional a:--------------- 
- MARIA LAURA DE ALMEIDA SILVESTRE CATARINO LAZARO; 
- EMILIA MARIA GONCALVES MARIANO. 
As  duas  funcionarias  acima  referidas  sao  merecedoras   desta  
distincao  pela  parte  da   CMS:   pelo   elevado   espirito   de  
responsabilidade com que assumem as suas tarefas; pela  permanente 
disponibilidade para o trabalho; pela dedicacao e competencia  com  
que concretizam as suas obrigacoes; pelo atendimento e  ajuda  aos  
Municipes; pelo desempenho das mais variadas responsabilidades, na 
Proteccao Civil, na Cultura, no apoio aos Orgaos da Autarquia,  em 
Congressos, Encontros Nacionais,etc. Por tudo o afirmado e por ser 
inteiramente justo a Camara Municipal atribui o merito excepcional 
as duas funcionarias acima referidas. Aplicando-se o  disposto  na 
alinea a) do n. 4 do art. 30..  Nos  termos  da  Lei  solicitar  a  
Assembleia Municipal a ratificacao desta deliberacao.------------- 
 
6 - MERITO EXCEPCIONAL - Dec.-Lei 184/89, de 2 de Junho:---------- 
Aos Srs. Chefe de Departamento, Chefes de Reparticao e  Chefes  de  
Divisao. A  Camara recebera  ate  30  de  Outubro  propostas  para  
atribuicao do Merito Excepcional.  Requere-se  dos  Srs.  e  Sras.  
dirigentes dos servicos, extremo rigor nas propostas a  apresentar  
pois pretende-se com esta medida incentivar os trabalhadores a com 
maior dedicacao e empenho, melhor servirem a populacao Siniense.-- 
 
7 - FUNDACAO EUROPEIA PARA A ADMINISTRACAO DO MEIO:--------------- 
Presente projecto PTM - Pessoas  -  Tecnologia  -  Meio,  sobre  a  
viabilidade de execucao/implementacao  de  uma  rede  de  "Aldeias  
Biosfericas" na Comunidade Europeia. Deliberado, por  unanimidade, 
que, considerando a importancia que este projecto podera vir a ter 
para o futuro de Sines e desta Sub-Regiao Alentejana, a CMS aprova  
a sua adesao ao projecto PTM - Aldeias  Biosfericas  a  candidatar  
pela  EUROFEM  as  Comunidades  Europeias.  De-se  conhecimento  a  
Assembleia Municipal.--------------------------------------------- 
 
8 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse 
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
9 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte  de  30  
de Setembro a  6  de  Outubro.  A  CMS  suporta  integralmente  os 
custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - ASSOCIACAO CABOVERDIANA - Visita do Embaixador:------------- 
Presente of. com entrada n. 8577, de 91.09.30, informando sobre  a 
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visita do Embaixador de Cabo Verde a Sines, no dia 12  de  Outubro 
solicitam a presenca do Sr. Presidente  da  Camara.  Mereceu,  por  
unanimidade,o despacho de:"A CMS tomou conhecimento do programa da 
visita do Embaixador de Cabo Verde a Sines. O Sr.V. Ferreira Costa 
recebera o Sr. Embaixador na Camara  as  11,30  horas.  A  Sra. V.  
Eugenia participara no almoco."----------------------------------- 
 
1.2 - ASSOCIACAO CABOVERDIANA - Instalacoes da SITEL:------------- 
Presente of. com entrada n. 8578, de 91.09.30, informando sobre as 
instalacoes  da  SITEL  e  solicitando  uma  reuniao  com  o   Sr.  
Presidente  da  Camara,  para  resolucao  de  todos  os  problemas  
relacionados com a mudanca  da familia do Sr. Manuel dos Santos.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS tomou  conhecimento      
do teor deste oficio. A Associacao Caboverdiana e o Sr. Manuel dos 
Santos tratarao dos varios problemas com a Sra. V. Eugenia."------ 
 
1.3 - ASSOCIACAO  DE  MUNICIPIOS  DO  DISTRITO  DE  BEJA  -  Plano  
Actividades de 1992:---------------------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 8727,  de  91.10.03,  solicitando  que  
sejam transmitidas ate dia 10 de Outubro as sugestoes ou propostas 
para o Plano de Actividades de 1992. Mereceu, por  unanimidade,  o 
de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se."---------------------------- 
 
1.4 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL - Exposicao 
Distrital:-------------------------------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 8690, de 91.10.02, informando sobre  a 
exposicao  no  ambito  do  2.  Encontro  Distrital   de   Educacao   
Pre-Escolar, 1. Ciclo do Ensino Basico e Poder Local. Mereceu, por 
unanimidade, o despacho de:"Nao estamos interessados uma vez que o  
Concelho de Sines nao esta presente na exposicao."---------------- 
 
1.5 - CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS - Congresso Informatica:--------  
Presente of. com entrada n. 8855, de 91.10.08, informando sobre  a 
realizacao do 2. Congresso  de  Informatica  nas  Autarquias,  que  
decorrera no Estoril, nos dias 22, 23 e 24 de Novembro subordinado 
ao  tema  "Informatica  e  Novas  Tecnologias:  como  repensar  as  
autarquias?" Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Arquive-se."---------------------------------------- 
 
1.6 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA -  III  Mostra  de  Gastronomia  
Regional:--------------------------------------------------------- 
Presente of. com entrada  n.  8821,  de  91.10.07,  solicitando  a  
divulgacao da  3.  Mostra  de  Gastronomia  Regional  que  decorre  
durante o mes de Outubro todos os fins  de  semana.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos  conhecimento.  Proceda-se  a  
divulgacao no Posto de Turismo e na Radio Sines."----------------- 
 
1.7 - COMISSAO DE MORADORES DA BEBEDA - Convite:------------------ 
Presente of. com entrada n. 8632, de 91.10.01, convidando a  estar  
presente no almoco de confraternizacao e festejo da inauguracao da 
luz naquela  localidade,  no  dia  13  de  Outubro.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "A  CMS  aceita  o  convite  e  estara  
presente nesta iniciativa."--------------------------------------- 
 
1.8 - DIRECCAO REGIONAL DE  EDUCACAO  DO  SUL  -  Destacamento  da  
Professora Ana Isabel dos Santos F. Dias Jorge:------------------- 
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Presente of. com entrada n. 8760, de 91.10.04,informando que foram 
atribuidas as funcoes de coordenadora a  professora  Ana  Cristina  
Simoes Gomes. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos    
conhecimento. Manifestar a DRES que a CMS  lamenta  a  reducao  do  
numero de professores para a educacao de adultos o que significara 
quanto a nos, uma diminuicao significativa  da  intervencao  nesta  
tao carenciada area social."-------------------------------------- 
 
1.9 - DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO SUL -  Equipa  de  Educacao  
Especial de Santiago do Cacem - Pedido de Apoio:------------------ 
Presente  of.  com  entrada  n.  8892,  de  91.10.09,  solicitando  
autorizacao para  efectuarem  fotocopias  e a cedencia  de diverso  
material. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "O Sr. Vereador 
Correia dara os apoios que entender possiveis face as  existencias 
em armazem."------------------------------------------------------ 
 
1.10 - GOVERNO CIVIL DE SETUBAL - Classificacao Turistica:-------- 
Presente of. com  entrada  n. 7890,  de  91.09.05,  solicitando  a  
indicacao da classificacao turistica  atribuida  a  Discoteca-Bar, 
sito na Rua Marques de Pombal, n. 167 na  Sub/Cave  do  Aparthotel  
Sinerama, em  nome  de  Distrisines.  Presente  auto  de  vistoria  
efectuada  a  Discoteca-Bar  acima   referida   e   atribuindo   a  
classificacao de 1. Classe. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Homologada a classificacao turistica atribuida pela  Comissao. 
Informe-se o Sr. Governador Civil. Anexar ao processo."----------- 
 
1.11 - ORGANIZACAO JUVENIL DA CGTP-IN -Acampamento Interjovem 1991 
Presente of. com entrada n. 8724, de 91.10.03, agradecendo todo  o 
apoio prestado na realizacao do acampamento e esclarecendo  alguns  
mal entendidos surgidos na altura.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se."------------------- 
 
1.12 - RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA:-------------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 2255,  de  91.10.08,  solicitando  
autorizacao para procederem a paragem do expresso entre  Lisboa  e 
Odemira no Largo Afonso de Albuquerque, 9, em Sines. Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de:"Nao se ve inconveniente no deferimento 
do presente pedido."---------------------------------------------- 
 
1.13 - CARLOS JOSE SIMOES - Licenca de aluguer de viatura:-------- 
Presente carta com entrada n. 8638, de 91.10.01,  solicitando  que  
seja dado parecer favoravel a Direccao Geral  de  Viacao  sobre  a  
licenca de  aluguer  de  uma  viatura  ligeira  de  transporte  de  
passageiros. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovado  o 
pedido a Direccao Geral de Viacao de mais 3 lugares  de  taxis  no  
Concelho de Sines."----------------------------------------------- 
 
1.14 - FRANCISCA MARIA AMADOR ROSA CORTES - Apoio para obras:----- 
Presente carta  com  entrada  n. 8670,  de  91.10.02,  solicitando  
material ou pessoal para a realizacao de obras de melhoramento  de   
salubridade na sua casa sita no  Bairro  Jose  Cortes,  em  Sines.  
Presente parecer da Sra. V. Eugenia sobre o assunto. Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Nao e possivel o apoio solicitado."--- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 191:------------------------- 
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Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
Operacoes Orcamentais        (menos) 157.551.619$00;-------------- 
Operacoes de Tesouraria              190.412.737$50.-------------- 
 
2.2 - VENDA DE TERRENOS - LOTEAMENTO DA RAPOSEIRA, EM PORTO COVO:- 
Presente acta da venda dos lotes de terreno em hasta  publica,  do  
Loteamento da Raposeira, em Porto Covo, efectuada no dia 91.10.02,   
pelas 14.30 horas, tendo-se vendido os lotes  n. 1  e  2  conforme 
Edital n. 77/91, ficando o lote n. 12 por vender por nao ter  sido  
licitado. Foi compradora dos lotes  referidos  a  Firma  Sociedade  
de Construcoes de Lousa, pelo valor de 8.801.875$00 e 8.118.125$00  
respectivamente. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos  
conhecimento."---------------------------------------------------- 
 
2.3 - VENDA DE TERRENOS - FRENTE A ESCOLA N. 1/RUA DA FLORESTA, EM 
SINES:------------------------------------------------------------ 
Presente carta com entrada n. 8804, de 91.10.07,  do  Sr.  Alberto  
Jose da Graca Seromenho, licitador do lote acima referido,propondo 
a CMS um pagamento imediato de 3.212.500$00;  de  1.600.000$00  no  
proximo dia 10 de Outubro e a realizacao da escritura  ate  31  de  
Dezembro de 1991 data em que preve a alteracao do  nome  para  uma  
Firma, solicita ainda que a escritura fique ja em nome dessa Firma 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferidas as solicitacoes  
do requerente."--------------------------------------------------- 
 
2.4 - VENDA DE TERRENO SITO NA RUA DA FLORESTA:------------------- 
Presente carta com entrada n. 8663, de 91.10.01, do Sr. Jose  Luis  
Pereira da Cruz, solicitando que o valor do lote 13 seja  reduzido 
para 3.000$00/m2 e autorizacao para  efectuar  o  pagamento  em  3  
prestacoes. Mereceu, por unanimidade,o despacho de:"Manter o preco 
de 3.5000$00/m2,no entanto a Camara esta na disposicao de proceder 
a venda do terreno recebendo 50% em 1991 e os outros 50% em  1992, 
em 4 prestacoes trimestrais."------------------------------------- 
 
2.5 - VENDA DE HABITACAO SITA NA RUA JOSE MARTINS FERREIRA:------- 
Presente carta com entrada n. 8639, de 91.10.01, do Sr.Manuel Jose 
Caixeirinho, propondo que a compra do lote 2, R/c dto, sito na Rua  
Jose  Martins  Ferreira,  seja  efectuada   da   seguinte   forma:  
1.500.000$00 em  1991  e  o  restante  em  prestacoes  mensais  de  
40.000$00, durante o ano de  1992.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A CMS concorda em proceder a venda  da  habitacao  ao  
requerente nas seguintes condicoes:------------------------------- 
1- Entrada inicial de 1.500.000$00 em 1991;----------------------- 
2- Pagamento do restante em 12 prestacoes mensais ou 4  prestacoes 
trimestrais durante o ano de 1992."------------------------------- 
 
2.6 - ACIDENTE DE VIACAO NA COURELA DA CRUZ:---------------------- 
Presente  informacao  da  Fiscalizacao  Municipal  acompanhada  da  
participacao da PSP em que menciona e descreve o acidente ocorrido 
com a viatura pertencente ao Sr. Henrique Fernando  Pontes  Ferraz 
na Courela da  Cruz  Rua 6,  n. 7,  em Sines,  bem  como  do valor  
de  20.000$00  referente  aos  prejuizos  sofridos.  Mereceu,  por   
unanimidade, o despacho de:"Participar  a  ocorrencia  ao  seguro,  
assumindo a Camara as responsabilidades. Ja foram dadas instrucoes  
para colocacao das grades na sargeta."---------------------------- 
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2.7 - EDP - Casa do Guarda do Jardim Municipal:------------------- 
Presente of. com entrada n. 8703,  de 91.10.02,  enviando  factura 
n. 393 no valor de  482.790$00,  referente  a  comparticipacao  na  
tomada a rede de  38,5 KVA,  para  a  casa  do  Guarda  do  Jardim  
Municipal. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Aprovado  o  
pagamento a EDP. Deve proceder-se a respectiva execucao da obra."- 
 
2.8 - PARQUE DE VIATURAS - Reparacao da viatura FZ-00-18:--------- 
Presente informacao acompanhada da lista das pecas a adquirir para 
a reparacao do Jeep Land Rover FZ-00-18, no  valor  aproximado  de  
58.014$00 a Firma  Land-Car,  Lda.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Proceder a respectiva aquisicao. Aprovada a  proposta 
de aquisicao de uma caixa de velocidades ja  usada  para  a  mesma  
viatura."--------------------------------------------------------- 
 
2.9 - PARQUE DE VIATURAS - Maquina de Alcatrao:------------------- 
Presente informacao acompanhada da relacao  de  pecas  a  adquirir  
para a reparacao da maquina de alcatrao  no  valor  aproximado  de 
162.440$00, a Firma Larpecas, Lda.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovada a aquisicao."------------------------------- 
 
2.10 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA:------------------------------  
Presente of. com entrada n. 8232, de 91.09.17, informando  que  os 
custos relativamente ao periodo  de  Abril  a  Setembro  de  1990,  
referente as despesas com a utilizacao da viatura  de  lavagem  de  
contentores, sao no valor de 157.258$00. Presente parecer do  Eng. 
Rita sobre o assunto. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado o pagamento."------------------------------------------- 
 
2.11 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente informacao com entrada n. 8642, de 91.10.01,  solicitando 
o pagamento das senhas de refeicao referente ao mes de Setembro,no 
valor de 129.100$00. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado o pagamento."------------------------------------------- 
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar  aos  fornecedores  que 
apresentaram os precos mais favoraveis os materiais das  consultas 
constantes na relacao anexa no valor de 553.286$00.--------------- 
 
2 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar por ajuste directo  nos  
termos do Dec.-Lei 390/82, os materiais constantes  na relacao  em 
anexo no valor de 1.853.700$00. Aprovado o pagamento dos  encargos 
bancarios no valor de 196.016$00.--------------------------------- 
 
2.1 - COLOCACAO DE PAVIMENTO NAS INSTALACOES DA CAMARA:----------- 
Aprovado, por unanimidade, a adjudicacao  por ajuste  directo  nos  
termos do Dec.-Lei 390/82, com a  Firma  Revisines,  no  valor  de  
89.400$00+IVA.---------------------------------------------------- 
 
2.2 - ALUGUER DE TOLDOS NA PRAIA VASCO DA GAMA, EM SINES:--------- 
Aprovado, por unanimidade, o  pagamento  por  ajuste  directo  nos  
termos do Dec.-Lei 390/82,  com  o  Sr.  Mario  da  Silva  Mateus,  
referente a aluguer de toldos para funcionamento da  Ludoteca,  no  
valor de 24.800$00.----------------------------------------------- 
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2.3 - PETROGAL - Asfalto:----------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, a  aquisicao  por  ajuste  directo  nos  
termos do Dec.-Lei 390/82, de 100 tambores de asfalto 18/200,  com 
a Petrogal, no valor de 760.500$00.------------------------------- 
  
3 - Deliberado, por unanimidade, o pagamento das facturas  (ajuste   
directo) constantes na relacao anexa no valor de 1.995.210$00.---- 
 
3.1 - VARANDA DO OCEANO:------------------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das  facturas  ns.  4341  e  
33840 no valor de 77.820$00,referente a almocos aquando da reuniao 
da Area de Paisagem Protegida e de 18.580$00 referente a  jantares 
com os membros da Camara respectivamente.------------------------- 
 
4 - ENCARGOS - JUROS:--------------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento a Caixa de Credito Agricola 
Mutuo de Santiago do Cacem, no valor de  10.192.694$10,  referente  
aos juros sobre o capital a descoberto durante o 3.  trimestre  de  
1991.------------------------------------------------------------- 
 
IV - PESSOAL:----------------------------------------------------- 
1 - CONCURSO INTERNO CONDICIONADO PARA CHEFE DE CAMPO:------------ 
Presente processo de concurso mencionado em epigrafe. Mereceu, por 
unanimidade,o despacho de:"Admitido a concurso o unico concorrente 
Sr. Naval Martins.A prova pratica referida na abertura do concurso 
sera realizada pelo juri no prazo de 30  dias  apos  publicacao de  
aviso no Diario da Republica."------------------------------------ 
 
2 - FLORA DA CONCEICAO RAPOSO GONCALVES BATISTA - Concurso para 3. 
Oficiais:--------------------------------------------------------- 
Presente exposicao da opositora ao concurso, na  qual  requer  que  
dentro do prazo de validade do concurso se proceda a sua  nomeacao  
para uma  das  vagas  de  3.  Oficial  a  que  concorreu  e  ficou  
classificada em 4. lugar, uma vez que ja foram colocadas  as  tres 
primeiras classificadas. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"A CMS nao pretende admitir, de momento,nenhuma 3. Oficial pois os 
servicos nao o justificam."--------------------------------------- 
 
3 - CHEFE DE DIVISAO LIDIA MARIA SILVESTRE-Regime de exclusividade 
- exercicio de actividade:---------------------------------------- 
Presente carta com entrada n. 8611,  de 91.09.30,  solicitando que  
seja autorizada a exercer actividade liberal, na area do Ensino em 
Colegio Privado, lecionando  materias  que  em  nada  colidem  com  
isencao exigida para o cargo  de  dirigente  que  ocupa.  Presente  
parecer do Chefe de Reparticao Administrativa no qual informa  que  
de acordo com o n. 1 do art. 9.  do  Dec.-Lei  323/89,  de  26  de  
Setembro, aplicavel a Administracao Local, por  forca do  Dec.-Lei 
198/91, de 29  de  Maio,  as  funcoes  do  pessoal  dirigente  sao  
exercidas em regime de  exclusividade.  O  n. 3  do  mesmo  artigo  
consagra a nao permissao do exercicio de actividades  privadas  do 
mesmo pessoal a nao  ser  em  casos  devidamente  fundamentados  e   
mediante  autorizacao  superior  que  so  sera  concedida   se   a  
actividade  a  desenvolver  "nao   se   mostrar   susceptivel   de  
comprometer ou interferir com a isencao exigida p/  os mencionados   
cargos". E que de acordo com o horario apresentado e pela natureza   
da actividade a exercer, nao interfere nem  compromete  a  isencao   
 
                                                           .../... 
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exigida  no exercicio do seu cargo.  Mereceu,  por  unanimidade, o   
despacho de:"Deferido."------------------------------------------- 
 
V - EXPEDIENTE DE OBRAS:------------------------------------------ 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:-------------- 
Presente of. com entrada n. 951, de 91.10.04, informando  sobre  a 
publicacao no Jornal Oficial das Comunidades Europeias dos  avisos 
de abertura de concursos de empreitadas de obras publicas. Mereceu 
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."------------ 
 
1.2 - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE:----------------------------- 
Presente informacao da Fiscalizacao Municipal com  entrada n. 944, 
de 91.10.03, sobre ruidos provocados pela realizacao de  obras  na  
Rua do Forte, n. 7, levadas a  cabo  pelo  Sr.  Augusto  de  Jesus  
Salgado, ao fim de semana. Mereceu, por unanimidade, o despacho de 
"Tomamos conhecimento. Dar conhecimento do teor  desta  informacao  
ao Eng. Guinote e a Assembleia Municipal."------------------------ 
 
1.3 - CUSTODIA PEREIRA GALVAO:------------------------------------ 
Presente documento do expediente publico solicitando a intervencao 
da CMS quanto a legalizacao da compra de lotes de terreno sitos na 
Baixa de S. Pedro em nome Emilia Dias Batista.  Presente,  tambem,  
parecer do Dr. Leonel Baptista sobre  o  assunto  acima  referido.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Nao existe  da  parte  da  
Administracao da Camara Municipal  qualquer  hipotese  de  solucao  
para o problema em analise."-------------------------------------- 
 
 
*** ERAM 21.30 HORAS FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS  RECOMECANDO 
OS MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 17,30 HORAS.---------------------- 
 
 
V - EXPEDIENTE DIVERSO - (continuacao):--------------------------- 
1.4 - SOFRAPEIXE, LDA - SOCIEDADE PRODUTORA DE FARINHA DE PEIXE:-- 
Presente  of.  com  entrada  n. 964,  de  91.10.08,  do  Instituto  
Portugues de Conservas e Pescado, informando que aguardam  parecer 
da Direccao Geral da Qualidade do Ambiente sobre  a  laboracao  da  
Fabrica acima referida, mais informa que em 91.09.19 foi efectuada 
vistoria as instalacoes da Sofrapeixe pelas entidades  normalmente 
intervenientes nos processos de licenciamento deste tipo. Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de: "Tomamos  conhecimento.  Acusar  a  
recepcao e solicitar ao IPCP o encerramento  da  unidade  conforme  
despacho de 91.10.02."-------------------------------------------- 
 
1.5 - LOTES DE TERRENO NA ZIL-2, SINES:--------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, a DISTRIBUICAO de  12  novos  lotes  de  
terreno na ZIL-2 e a REDISTRIBUICAO de 5 lotes de terreno,conforme  
listas em anexo que ficam a fazer parte integrante desta minuta de  
acta.  Os novos lotes e de  acordo  com  as  empresas  a  instalar   
significarao: - 671 mil contos de investimento; - 217 novos postos  
de trabalho.------------------------------------------------------ 
 
2 - OBRAS PARTICULARES:------------------------------------------- 
2.1 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:------------------------------- 
2.1.1 - GERTRUDES MARIANA TORRINHA KASPER:------------------------ 
 
                                                           .../... 
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Presente req. com entrada n. 840, de 91.09.10,solicitando a juncao 
das pecas desenhadas escritas em falta  no processo de  construcao 
de uma moradia sita no Monte Cascalheiro,  Cabeca da Cabra - Porto 
Covo. Presente parecer da  DPU,  sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"E aprovada a construcao da moradia."-- 
 
3 - VIABILIDADES DE CONSTRUCAO:----------------------------------- 
3.1 - SIMAO JOSE GUERREIRO:--------------------------------------- 
Presente  carta  com  entrada  n. 815,  de  91.09.06,  solicitando 
informacao sobre a viabilidade de construcao de  um  1.  andar  no  
predio sito junto a Estrada Camararia,  em  Porto  Covo.  Presente  
parecer da DPU, sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, devera arborizar toda a  area  sobrante  do  
lote."------------------------------------------------------------ 
 
4 - CONCURSOS:---------------------------------------------------- 
4.1 - CONCURSO LIMITADO PARA PROJECTO DE REFORCO DO  ABASTECIMENTO 
DE AGUA A PORTO COVO:--------------------------------------------- 
Presente informacao  da  Enga.  Celia  Marques  bem  como  o  mapa  
comparativo das propostas referentes ao Concurso acima referido.-- 
Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Adjudicado  ao  Eng.  
Antonio  Alberto  Corte-Real  Frazao  nas  condicoes  propostas  e  
conforme programa de concurso no valor de 4.932.384$00."---------- 
 
4.2 - CONCURSO LIMITADO PARA PROJECTO DE REMODULACAO  E  AMPLIACAO  
DOS SISTEMAS ELEVATORIOS DE AGUAS RESIDUAIS DA VILA DE SINES:----- 
Presente informacao  da  Enga.  Celia  Marques  bem  como  o  mapa  
comparativo das popostas referentes ao Concurso acima referido.--- 
Mereceu, por maioria, com o voto contra do Sr. V. Lanca,o despacho   
de:"Adjudicado a VERSUS nas condicoes propostas e nas condicoes do  
programa  de concurso, isto e, compete a VERSUS a recolha de dados  
sobre caudais e tempos de bombagem, no valor de 3.209.090$00+IVA." 
 
4.3 - CONCURSO PARA EXECUCAO DO PROJECTO DE ADAPTACAO  DO  PALACIO 
PIDWELL PARA BIBLIOTECA PUBLICA DE SINES:------------------------- 
Presente acta da reuniao da Comissao de  Avaliacao  dos  projectos  
entregues referentes ao Concurso mencionado em epigrafe.  Mereceu, 
por maioria, com os votos contra dos Srs. V. Lanca e Salvador e V.  
Eugenia,o despacho de:"Adjudicado ao Arq. Luis Goncalves Henriques 
nas condicoes por si propostas, no valor de 2.250.000$00+IVA."---- 
 
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 20.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                                                           .../... 
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                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               


