
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************** 
                                                                
    *** C A M A R A   M U N I C I P A L   D E   S I N E S  ***  
 
***************************************************************** 
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                         A C T A    N. 29/92               PAG. 1      
                         *******************                         
                                                                   
                             M I N U T A                              
                             ***********                              
                                                                   
                   
 
 
             Aos VINTE E QUATRO E VINTE E CINCO  de JUNHO  de  mil   
novecentos e noventa e dois, 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, no dia 92.06.25 
 
VEREADORES : JOSE   ARCANJO  FERREIRA   COSTA  que  presidiu  aos  
             trabalhos no dia 92.06.24      
             EUGENIA DE JESUS AMADOR                              
             MANUEL ANTONIO DE CAMPOS BOTELHO DA LANCA           
             CARLOS ALBERTO DO RIO SALVADOR                     
             CESAR LUIS DA SILVA BEJA                         
             ANTONIO GONCALVES CORREIA                       
 
 
FALTA JUSTIFICADA no dia 92.06.24 do Sr. Presidente.-------------- 
Sendo a hora designada pelo Substituto  legal  do  Presidente, foi   
declarada  aberta a  reuniao,  eram 15.30 Horas.------------------ 
 
I - EXPEDIENTE PUBLICO:------------------------------------------- 
1.1 - ALDORA MARIA VILHENA DA LUZ E OUTROS:----------------------- 
Apresentaram   reclamacao   quanto  ao   despacho   de   92.06.09,  
transmitido pelo oficio 1430, alegando que  alguns  dos  lotes  da 
urbanizacao da Eira Nova, foram ocupados na totalidade, tendo sido 
ultrapassado muito o indice de construcao. ----------------------- 
A CMS ira analisar os processos  aprovados  e  transmitira  a  sua 
decisao.---------------------------------------------------------- 
 
1.2 - SALVADOR RODRIGUES DA SILVA VILHENA:   O  referido  municipe  
solicitou revisao do despacho de 92.06.09, sobre requerimento 509/ 
/ob de 92.01.08, alegando que tal lote de terreno foi recebido por  
heranca de seu pai e deveria ser considerado uma  excepcao. A  CMS           
ira reapreciar e transmitira oportunamente a decisao.------------- 
 
1.3 - ILUMINACAO PUBLICA - OLHOS DE AGUA:------------------------- 
Presentes alguns municipes residentes  no  local  que  solicitaram  
informacao  sobre  a  ligacao  de  energia  electrica  a  referida  
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localidade.  Foram informados que  estando  elaborado  projecto  e 
candidatado aos fundos comunitarios, este sera o proximo  projecto   
a ser  executado  se possivel ainda em 1992, ou no caso de nao ser  
possivel sera em 1993.-------------------------------------------- 
 
1.4 - PAULO SOBRAL  E  ENG.  VITOR ROQUE:   Solicitam  revisao  do  
despacho quanto ao  indeferimento  da  aprovacao  do  projecto  de 
construcao para o lote 8 do Loteamento do Farol. Alegam que quanto 
ao I.C. nao foi utilizado o I.C. 0.9,  pois  no  seu  calculo  nao  
entra a garagem nem a area de servico. Quanto ao afastamento,tendo 
em conta a irregularidade da frente do lote, de um lado tem 2,5  m 
do outro tem 7 m, consideram que seria suficiente.  Tendo em conta 
o exposto e desde que a DPU confirme estes valores  o  projecto  e 
aprovado anulada a deliberacao anterior.-------------------------- 
 
1.5 - NARCISO PEREIRA BARRADAS - Agua da Quinta da Lameira:------- 
A obra da Fripex cortou  a  ligacao  da  agua  que  vem  da  mina. 
Solicita  que a CMS intervenha na reposicao da ligacao. ---------- 
A CMS ira resolver o assunto a curto prazo.----------------------- 
 
II - ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------- 
1 -  2. ANDAR  DO EDIFICIO DOS PACOS DO CONCELHO  -  Alteracao  as 
divisorias:   Presente projecto de alteracoes das divisorias no 2. 
andar, contemplando as instalacoes das Divisoes - DPU, DSU, DSC.-- 
Foi aprovado  com  a  recomendacao  de  que  a  Topografia  devera  
transitar para a DTO.--------------------------------------------- 
 
2 -  MAQUINA  FOTOCOPIADORA RANK XEROX:--------------------------- 
O DAF deve  informar  qual  a  situacao  deste  equipamento  e  da  
reclamacao   apresentada   ao   fornecedor,   por  alegadamente  o  
equipamento ja ser usado no acto da entrega.---------------------- 
 
3 - FERIAS DO SR. VEREADOR CORREIA:------------------------------- 
O periodo de ferias do  Sr. Vereador Correia sera de 01  a  15  de 
Julho de 1992.---------------------------------------------------- 
 
III - EXPEDIENTE DE OBRAS:---------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA - Inquerito:-------- 
Presente  of.  c/   entrada  n.  852,  de   92.05.25,  solicitando  
preenchimento de "Inquerito Anual  a  Actividade  de  Construcao -  
Auto-Investimento  -  1991".   A   Camara  tomou  conhecimento  do  
inquerito devidamente preenchido pela Divisao Tecnica de Obras.--- 
 
1.2 - MARIA IDALINA P. LOPES DE FIGUEIREDO MARTINHO - Terreno para 
construcao de fabrica de confeccoes:    Presente carta c/  entrada 
n. 882, de 92.05.29, solicitando cedencia de um terreno  anexo  ao  
lote n. 13, do  Bairro  Joaquim  da  Costa,  em  Porto Covo,  para  
construcao da referida fabrica. Presente o parecer desfavoravel da  
Junta de Freguesia de Porto  Covo.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Indeferido.  O  terreno  em  causa destina-se  a  ser  
tratado tendo em atencao a urbanizacao do Bairro Joaquim da Costa. 
Devera assim aguardar a disponibilidade de terreno na ZIL".------- 
 
1.3 - TELECEL - COMUNICACOES PESSOAIS, SA - Cedencia de terreno:-- 
Presente Fax c/ entrada n. 1012, de 92.06.19, solicitando cedencia 
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de um terreno com a area de 84 m2, sito junto ao Moinho dos Chaos, 
em Sines, para  instalacao  de  equipamento  radio  e  respectivas  
baterias.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS concorda 
em estabelecer contrato em  direito  de  superficie  para  a  area 
pretendida pela Telecel"------------------------------------------ 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - APS-ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES - Rampa e Casa de Abrigo 
do Salva-vidas do Porto de Sines:--------------------------------- 
Presente of.  c/  entrada  n. 1007, de  92.06.19,   enviando  como  
complemento ao Estudo Previo, ja entregue, desenhos do conjunto do 
edificio da casa de abrigo do salva-vidas,  edificios  da  lota  e 
armazens de comerciantes e apetrechos. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Tendo em conta os argumentos apresentados  a  CMS  da 
parecer favoravel ao projecto de construcao da  rampa  e  casa  de  
abrigo do salva-vidas.  O espaco  entre  estas  construcoes  e  as  
instalacoes do Porto de Pesca devera ser devidamente tratado".---- 
 
2.2 - ARMAVOL - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.:---------- 
Presente req. c/ entrada n. 376, de 92.04.07, solicitando vistoria 
e licenca de utilizacao ao edificio sito na Rua Marques de Pombal, 
n. 109 A, em Sines.  Presente informacao da DSU sobre  a  vistoria 
efectuada ao predio em causa, referindo que a Comissao de vistoria 
desconhece as caracteristicas dos  materiais  de  revestimento  do  
tecto e paredes pelo que a licenca de utilizacao  nao  devera  ser   
emitida enquanto nao forem apresentados os  ensaios  laboratoriais 
dos referidos materiais.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
Transmitir a  Armavol  o  teor  do  parecer  da  vistoria.  Devera  
apresentar por conseguinte certificacao dos  materiais  utilizados 
no revestimento".------------------------------------------------- 
 
3 - VIABILIDADE DE CONSTRUCAO:------------------------------------ 
3.1 - JOSE DA SILVA COSTA E OUTROS:------------------------------- 
Presente req. c/ entrada  n. 92.04.28,  solicitando  aprovacao  de 
estudo previo para construcao de um predio de 5 pisos  a  levar  a 
efeito na Rua Marques  de  Pombal,  em  Sines.   Presente  parecer  
tecnico   da  DPU.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido. Embora considerando-se aceitavel a  solucao  proposta  
para  a  desocupacao  do  logradouro,  vindo  a  posse  da  CMS  a  
construcao ali existente  a  demolir  posteriormente,  quanto  aos 
restantes aspectos mantem-se as razoes  transmitidas  em  91.04.15  
pelo oficio 805.    Devera  o  requerente  reformular  portanto  o  
estudo adequando-o ao  RGEU.   Deve  tambem  apresentar  caderneta 
predial, pois ainda nao apresentou qualquer documento que descreva 
a area do predio".------------------------------------------------  
 
3.2 - DINO JOSE VIEIRA PEREIRA E CATARINA SARAIVA PEREIRA:-------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1217,  de  92.05.27,  solicitando  
informacao sobre viabilidade para um projecto de desenvolvimento e  
incremento do  Turismo  numa  area  exterior  ao  aglomerado,  nas 
proximidades da Albufeira de Morgavel, em Sines.  Presente parecer 
tecnico da DPU.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Na  
envolvente da Albufeira de Morgavel preve-se duas  zonas  onde  se  
admite a instalacao de  equipamentos  turisticos  indiferenciados,  
alem  de um parque de campismo com as necessarias  instalacoes  de 
apoio.  O numero maximo de pisos acima do solo e  de  dois  pisos. 
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Nao sera permitida a construcao numa faixa de 100 m  em  torno  da 
albufeira, medida a partir da linha  correspondente  ao  nivel  do 
pleno armazenamento. Os efluentes  nao  poderao  ser  lancados  na 
albufeira".------------------------------------------------------- 
 
4 - ESTUDOS E PROJECTOS MUNICIPAIS:------------------------------- 
4.1 - ADAPTACAO DO PALACIO PIDWELL A BIBLIOTECA PUBLICA:---------- 
Presente carta c/  entrada  n. 995,  de  92.06.17,  do  Arq.  Luiz  
Goncalves   Henriques  comunicando   que  reiniciou  os  trabalhos  
relativos a adaptacao do Palacio Pidwell para a Biblioteca Publica 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
5 - OBRAS MUNICIPAIS:--------------------------------------------- 
5.1 - CONCURSO LIMITADO PARA AS INFRAESTRUTURAS DA RUA A, RUA C  E  
RUA 3 DA ZIL 2, EM SINES:  --------------------------------------- 
Presente o processo do concurso  referido  em epigrafe  que inclui  
mapa comparativo  das  propostas  dos  concorrentes  (Sociedade de 
Construcoes de Lousa, Terbal, Construcoes Luis Pidwell &  Barbosa, 
Lda   e  Ensul).   Deliberado,  por  unanimidade,  adjudicar  esta 
empreitada a Terbal - Terraplanagens,  Barragens,  Lavoura,  Lda., 
pelo valor de esc. 31.817.310$00+IVA,  por  ser  a  proposta  mais  
baixa. O DAF deve organizar relacao de Empresas com lotes  cedidos 
confrontando com estes arruamentos de forma a estabelecer forma de 
cobranca dos valores acordados, distribuidos por quatro meses".--- 
 
IV - EXPEDIENTE GERAL: ------------------------------------------- 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
2.1 -  RESUMO  DIARIO  DA  TESOURARIA  N. 118:    A  Camara  tomou  
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes valores 
      Operacoes orcamentais     30.621.105$50 
      Operacoes de Tesouraria   24.366.066$50 
 
2.2 - PROPOSTA  DE  ALTERACAO  ORCAMENTAL  N. 14:   Aprovada,  por  
unanimidade, a referida proposta, que apresenta tanto  na  reducao 
como no reforco o valor de 5.040.000$00.-------------------------- 
 
2.3 - ABERTURA DE FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTACAO DE AGUA EM  
MONTE FEIO:    Presente informacao da DTO anexando propostas  para 
os trabalhos citados e referindo ser a proposta mais  favoravel  a   
da  Firma Renato Lima Azenha. Aprovado, unanimidade, a adjudicacao   
do  furo  do  Monte  Feio  a  Renato  Lima  Azenha  pelos  valores  
propostos. Tendo em conta a  natureza  dos trabalhos o valor final  
so podera ser fixado apos a sua execucao".------------------------ 
 
ERAM 20.00  HORAS FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS  RECOMECANDO OS 
MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 16.00 HORAS.------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE DE OBRAS (Continuacao):--------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.4 - APS-ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES - Instalacoes terrestres 
do Porto de Pesca de Sines:   Presente of. c/ entrada n. 5729,  de  
92.06.17, convocando para uma reuniao com vista a apresentacao  do 
projecto relativo as referidas instalacoes (II Fase). Mereceu, por 
unanimidade, o despacho de:"O Sr. Presidente  da  Camara  informou  
sobre o teor da reuniao em que estiveram presentes  para  alem  da  
CMS a APS, a Capitania, a Docapesca e varios negociantes de  peixe   
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e pescadores.  A APS informou  que  vai  abrir  concurso  para  os  
edificios muito brevemente.  A Camara Municipal recomenda  a  DPU, 
Arq. Graca para que contacte, urgentemente,  a APS a fim de  fazer  
incluir uma maior qualidade nos projectos  dos  varios  edificios. 
Alem disso,  a CMS devera solicitar  a  APS  o  envio  dos  varios  
projectos  em questao".------------------------------------------- 
 
II - ANTES DA ORDEM DO DIA (Continuacao):------------------------- 
2.3 - FIALI 1992 - DE 13 A 18 DE AGOSTO/92 - Publicidade:--------- 
Presente informacao da Divisao Socio-Cultural referindo  que  apos 
reuniao com a EURITMO e necessario tomar algumas decisoes  na area  
de material grafico, encontros com  a  comunicacao  social, spot's  
publicitarios,  conforme  enumera.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho  de:"Aprovado  o  material  grafico  proposto;  Planear e 
agendar entrevistas com a Comunicacao Social  (Radio  e  Imprensa) 
Nacional e Regional;  Produzir um spot publicitario e enviar ja".- 
 
2.4 - GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - Vigilancia as  praias  e 
abastecimento  de  gasoleo:    Deliberado,  por  unanimidade,  com  
efeitos a partir de hoje, solicitar a GNR que proceda a vigilancia 
suplementar as praias e autorizar o abastecimento  de  gasoleo  as  
viaturas no nosso posto de abastecimento.------------------------- 
 
2.5 - REVISTA DA IMPRENSA:---------------------------------------- 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
2.6 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:-------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 15 a 
21 de Junho/92.  A CMS suporta integralmente os respectivos custos  
nos termos do Regulamento. O Sr. Vereador  Lanca  votou  contra  a  
cedencia aos Pioneiros de Portugal.------------------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - COMISSAO DE LUTA CONTRA  INSTALACAO  NA  AREA  DE  SINES  DA  
CENTRAL DE INCINERACAO DE RESIDUOS TOXICOS E PERIGOSOS: ---------- 
Presente fax datado de 92.06.25, convidando a integrar a mesa  que 
presidira a palestra do Dr.  Paul  Connett, no  dia  92.06.25,  no 
Salao  Nobre  dos  Bombeiros  Voluntarios  de  Sines  e  sugerindo 
Encontro na Camara Municipal. Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"A CMS estara presente hoje na sessao atraves do  Sr.  Vereador 
Ferreira Costa.  O Vereador Ferreira Costa  recebera  o  Dr.  Paul  
Connett, 6. Feira, dia 92.06.26, as 11,30 H, na Camara Municipal.- 
Preparar algumas ofertas para o visitante".----------------------- 
 
1.2 - JUVENTUDE DESPORTIVA DE S. TORPES - Convite:---------------- 
Presente carta c/ entrada n. 5861, de 92.06.24,  enviando  convite 
para presenca no jogo de futebol e almoco convivio  que se realiza  
no dia  92.06.27.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  
atencao do Sr. Vereador Cesar Beja para  que  esteja  presente  ao  
almoco".---------------------------------------------------------- 
 
1.3 - JUNTA DE FREGUESIA DE SINES - Colonia de ferias 1992:------- 
Presente of. c/ entrada n. 5668, de 92.06.16, informando que o  1.  
periodo da colonia de ferias, para as criancas do campo, decorrera  
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de  06  a  24  de  Julho  e solicitando apoios  em  alimentacao  e  
transporte  para  28  pessoas, entre criancas e monitoras. Mereceu 
por   unanimidade,  o  despacho   de:"Aprovado  os  transportes  e  
refeicoes"-------------------------------------------------------- 
 
1.4 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
Presente of. c/ entrada n. 5768, de  92.06.22,  enviando  acta  da   
reuniao de 92.03.05 e convocando para reuniao no dia 92.06.25.---- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.5 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
Presente of. c/ entrada n. 5863, de 92.06.24,  enviando  copia  de 
fax da Anafre referente a uma concentracao Nacional de Freguesias. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento e  a 
Camara Municipal dara toda a colaboracao a esta iniciativa".------ 
 
1.6 - CIRCO FILIPE CARDINALI - Instalacao de circo: -------------- 
Presente req. c/ entrada n. 92.06.24, solicitando autorizacao para 
instalacao do circo, nos dias 26 a 28 de Junho de 1992.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Deferido".------------------------ 
 
1.7 - SOMINCOR-SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES CORVO, SA - III Concurso 
de Fotografia:   Presente carta c/ entrada n. 5074,  de  92.06.01, 
informando sobre  a  realizacao  do  referido  concurso  que  esta  
calendarizada para o Concelho de Sines dia 92.10.05. Mereceu,  por 
maioria, com o voto contra do  Sr.  Presidente  o  despacho  de:"E 
revogado o despacho de 92.02.12.  A Sra. Vereadora Eugenia tratara 
dos pormenores em relacao a exposicao".--------------------------- 
 
1.8 - SUEN THORSTEN EDLER - Cartao de vendedor ambulante:--------- 
Deliberado, por unanimidade, instruir a Fiscalizacao no sentido de 
confirmar, no local, o atestado de residencia emitido  pela  Junta  
de Freguesia de Porto Covo.--------------------------------------- 
 
1.9 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Cedencia do Refeitorio:------ 
Presente  carta  c/  entrada  n. 5681,  de  92.06.16,  solicitando  
cedencia do refeitorio  municipal, no dia 92.06.27, para o Tecnico 
Fernando Semiao fazer o almoco de encerramento da epoca desportiva 
com 35 atletas. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido" 
 
1.10- VGAC-VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Incidentes na deslocacao 
a Sesimbra:    Presente carta c/  entrada  n. 5831,  de  92.06.23, 
informando sobre os incidentes ocorridos aquando da  deslocacao  a 
Sesimbra, no autocarro da  CMS,  da  equipa  de  Juvenis,  no  dia  
92.06.18.    Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos 
conhecimento. Envie-se estes documentos  ao  Dr.  Leonel  para  as 
necessarias   accoes   judiciais.    Orcamentem-se  os  prejuizos.  
Enviem-se fotocopias para os devidos efeitos a CM de Sesimbra".--- 
 
1.11 - BVS -  ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE  SINES - 
2. Convivio de  Acordeonistas  e  Organistas:    Presente  of.  c/ 
entrada n. 5544, de 92.06.15, solicitando  apoio  no  fornecimento 
de 60 refeicoes para os  artistas  que  participaram  no  referido 
convivio. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado  o  
apoio solicitado".------------------------------------------------ 
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1.12- CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM - Jornadas sobre Saude 
no Litoral Alentejano:   Presente of. c/ entrada n.5866, 92.06.24, 
informando sobre as referidas Jornadas e solicitando preenchimento 
de destacavel no caso da  CMS  pretender  intervir.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento.   A  CMS  estara 
presente".-------------------------------------------------------- 
 
1.13 - AMDB-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA - Reuniao 
Presente of. c/ entrada n. 5763, de 92.06.22, convocando para  uma 
reuniao no dia 92.06.25.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Tomamos conhecimeno".-------------------------------------------- 
 
1.14 - EMISSOR DA ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS  DE SINES - 
Torneio de futebol de salao  "Radio Sines":    Presente  carta  c/ 
entrada n. 5623, de 92.06.16, solicitando autorizacao para a venda 
de bilhetes e solicitando a cedencia do equipamento de som para  a 
realizacao  do  referido  Torneio.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido quer a cobranca de bilhetes quer a  cedencia 
de equipamento".-------------------------------------------------- 
 
1.15-FUNDACAO DR. GUEDES DE SOUSA - Disponibilidade de instalacoes 
Presente carta c/ entrada n. 5805, de 92.06.22, pondo a disposicao 
da Camara as suas instalacoes, sitas em  S. Torpes,  destinadas  a  
albergar criancas e adolescentes, nos meses de Julho e Agosto.---- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.16 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL - II Encontro de Medicina e 
Seguranca no Trabalho:    Presente  of.  c/  entrada  n. 5642,  de  
92.06.16, enviando as conclusoes do referido  Encontro.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".------------ 
 
1.17 -   SINERAMA   APARTHOTEL  -    Concessao  de  alvaras   para  
estabelecimentos comerciais: Presentes cartas c/ entradas ns.1443, 
1444, 1445, 1446, de 92.06.24, solicitando  concessao  de  alvaras 
para os seguintes estabelecimentos: Pronto a Vestir,  Video  Club,  
tabacaria e Cabeleireiro, respectivamente.  Mereceram, todos,  por 
unanimidade, o despacho de:"Deferido".---------------------------- 
 
1.18 - CAIXA DE PREVIDENCIA E ABONO DE FAMILIA  DOS  PROFISSIONAIS  
DE PESCA - Cedencia dos edificios do Sanatorio Prats:------------- 
Presente processo referente as suas instalacoes sitas no  edificio 
denominado Sanatorio Prats.   Presente parecer  juridico  sobre  o 
assunto. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Informar a Santa 
Casa da Misericordia de Sines que face  a  extincao  da  Caixa  de  
Previdencia dos Profissionais  de  Pesca  pelo  DL 110/92,  o  que  
ocorrera  a partir de 92.10.01   e  a  sua  integracao  no  Centro  
Regional de Seguranca Social de Setubal,  deverao  contactar  este 
Centro Regional para  que  transfira  o  pessoal  e  servicos  dos  
Edificios Prats para a sua Delegacao na Rua da Boavista, em Sines" 
 
1.19 - DIRECCAO-GERAL DA QUALIDADE DO AMBIENTE - Armazenamento  de 
GPL - Estudo do impacte ambiental:    Presente Doc. c/ entrada  n. 
5845, de 92.06.23,  enviando  o  referido  estudo.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Envie-se a Sra. Eng. Natalia  para  os 
pertinentes comentarios.  Fica a disposicao dos  municipes  que  o 
queiram consultar".----------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 
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2 - REPARTICAO FINANCEIRA (Continuacao):-------------------------- 
2.4 - VENDA DE TERRENO EM HASTA PUBLICA NA  ZONA  DAS  PERCEBEIRAS 
Deliberado, por unanimidade, realizar hasta publica  para venda do   
predio rustico inscrito sob o art. 88, Seccao H,  com  a  area  de  
1,35 ha.  Este terreno deve ser  dividido  em  duas  parcelas  com   
sensivelmente a mesma area.  A data da hasta  publica  podera  ser  
entre 15 e 20 de Julho.------------------------------------------- 
 
2.5 - EDITE CONCEICAO GOUVEIA - Venda de terreno:----------------- 
Presente processo referente a venda de terreno  onde  se  encontra  
edificado o restaurante "Ponto Final".  Aprovado, por unanimidade, 
a venda de 400 m2 de terreno. Ao cuidado do Notariado Privativo.-- 
 
2.6- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Relatorio e Conta de Gerencia 
1991:   Presente of. c/ entrada n. 5807, de  92.06.22,  informando  
que na reuniao realizada em 92.06.19,  em  continuacao  da  sessao  
de  Abril,  foi  aprovado  o  referido  documento.   Mereceu,  por  
unanimidade,   o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento.  Anexar  ao  
processo".-------------------------------------------------------- 
 
2.7 - PIONEIROS DE PORTUGAL -  Campo de ferias  "Verao/92" - Apoio 
financeiro:  Presente  carta  c/  entrada  n. 5692,  de  92.06.17, 
solicitando apoio financeiro para a referida iniciativa.  Mereceu,  
por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador Lanca, o  despacho  
de:"Aprovado um subsidio de 10.000$00".--------------------------- 
 
2.8 - EFIGENIA MARIA MAQUINISTA CAIXINHA - Apoio financeiro:------ 
Presente  processo  referente  as  dificuldades  economicas  e  de  
habitacao, da referida municipe, funcionaria da CMS.  Mereceu, por 
maioria com um voto contra do Sr. Vereador Lanca, o  despacho  de: 
"Aprovado um subsidio aos Servicos Sociais para atribuicao a  Sra. 
D. Efigenia, no valor de 110 contos".----------------------------- 
 
2.9  - MARIA ELIDIA DA CRUZ RODRIGUES - Contrato de arrendamento:- 
Presente carta c/ entrada n. 4188,  de  92.05.07,  expondo  a  sua  
situacao familiar e solicitando que a Camara  autorize  a  mudanca  
da titularidade do contrato de arrendamento referente ao 2.  andar 
frente do Bloco 29-C  da Rua da Floresta, para seu nome em virtude 
do seu marido ter abandonado a casa e ter varios meses de renda em 
atraso.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Considerando que  
as rendas nao sao pagas  pelo inquilino e  que  este  abandonou  a  
casa decide  anular  o  contrato  de  arrendamento  e  fazer  novo  
contrato com a requerente".--------------------------------------- 
 
2.10 - VICENTE ALVES DO O - Traducao de um documento da Greenpeace 
Presente  carta  c/  entrada  n. 5598,  de  92.06.15,  solicitando  
pagamento de 40.000$00, referente a traducao do referido documento  
de Ingles para Portugues.  Presente  informacao  do  Sr.  Vereador 
Cesar propondo o pagamento de 2/3 ao  Sr. Vicente  e  1/3  a  Sra. 
D. Laura Lazaro que esta a terminar o trabalho em causa.---------- 
Mereceu, por unanimidade,o despacho de:"Concorda-se com a proposta 
do Sr. Vereador Cesar".------------------------------------------- 
 
2.11 - AMDB- ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA - Edicao 
do livro "Alentejo que futuro":   Presente of. c/ entrada n. 5762,  
de 92.06.22, propondo a aquisicao de exemplares da referida  obra, 
 
                                                           .../... 
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pelo valor unitario de  2.000$00.   Aprovado, por  unanimidade,  a  
aquisicao de 6 livros.-------------------------------------------- 
 
2.12 - RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA - Transportes escolares:-------- 
Presente of. c/ entrada n.5843, de 92.06.23, solicitando pagamento 
da factura n. 776, de 442.260$00, referente a vinhetas  fornecidas 
durante o mes de Junho/92.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Aprovado o pagamento".---------------------------------------- 
 
2.13 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente informacao c/ entrada n. 5889, de  92.06.24,  solicitando 
devolucao de esc. 14.885$00, entregue indevidamente na  Tesouraria 
da CMS, referente a refeicoes servidas pela Cantina da Escola n. 2 
as Escolas do Bobulgao e Lentiscais, no mes de Abril/92.---------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento".--- 
 
2.14 - JOSE DA ENCARNACAO VIEIRA - Aquisicao de terreno:---------- 
Presente carta c/ entrada n. 5751, de 92.06.19, comunicando a  sua 
pretensao em adquirir, em propriedade plena, o terreno sito na Rua 
Capitaes de Abril, n. 8, em Sines e solicitando o reembolso de esc 
33.072$00, referente ao  direito de  superficie ja pago.  Mereceu,  
por maioria com  um  voto  contra do  Sr.  V.  Ferreira  Costa,  o   
despacho de:"Deferido".------------------------------------------- 
 
2.15 - PARCERIA ALENTEJANA DE DIVERSOES, LDA. - Arrendamento:----- 
Presente   parecer  do   Dr.   Leonel  referente   a  situacao  do  
arrendamento  do imovel sito na Praca da Republica onde funciona a  
Esplanada Alentejana.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Proceda-se a elaboracao de requerimento ao Chefe da Reparticao de 
Financas   para   avaliacao   extraordinaria   para   efeitos   de  
actualizacao da renda.  O perito indicado pela Camara e o Sr. Joao 
Pacheco Maria ja indicado pela Camara para a Comissao de Avaliacao 
das Financas.  A Camara aguardara a avaliacao extraordinaria".---- 
 
2.16 - DELEGACAO ESCOLAR DE SINES - Subsidio de limpeza:---------- 
Presente of. c/ entrada n.5555, de 92.06.15, solicitando pagamento 
de 148.200$00, para material de limpeza das escolas  do  Concelho, 
referente ao 2. semestre de 1992.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado o pagamento".------------------------------- 
 
2.17 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Subsidio  -  5.  Torneio  de 
Encerramento de Andebol:   Presente carta c/  entrada n. 5166,  de 
92.06.02, solicitando subsidio de 100.000$00 para  fazer  face  as  
despesas com o referido  Torneio.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado o subsidio de 100.000$00".------------------ 
 
2.18 - CAVOP - CONSTRUCOES, ARMADURAS, VOLADURAS E OBRAS PUBLICAS, 
LDA: Aprovado por unanimidade, o pagamento das seguintes facturas: 
- N. 2478, de 91.09.11, de esc. 436.687$00, referente a  trabalhos  
a mais na empreitada na Rede Viaria das Percebeiras;-------------- 
- N. 2482, de 91.09.11, de esc. 77.144$00, referente  a  trabalhos 
a mais  na empreitada dos arranjos  exteriores  no  Bairro  Soeiro  
Pereira Gomes; --------------------------------------------------- 
- N. 2485, de 91.09.11, de esc. 42.736$00, referente  a  trabalhos 
a mais na empreitada dos  arranjos  exteriores  no  Bairro  Soeiro 
Pereira Gomes.---------------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 



       
      ACTA N. 29  
 
                       (Reuniao de 92.06.24 e 25) 
                                                           PAG. 10  
 
 
 
2.19 - CAVOP - CONSTRUCOES, ARMADURAS, VOLADURAS E OBRAS PUBLICAS, 
Presente factura n.2479, de 91.09.11, de esc. 32.573$00, referente 
a trabalhos a mais na Empreitada do Jardim Municipal de Sines.---- 
Presente parecer da DSU  referindo  que  a  presente  factura  nao 
devera ser paga, pois o valor contratual que  falta  pagar  nao  e  
suficiente para  suprir  as  deficiencias  na  sua  informacao  de  
92.06.09 e tambem porque nao existem  na  Contabilidade  quaisquer 
garantias para esta obra. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Concorda-se com a Eng. Rosa. Nao pagar esta factura".------------ 
 
2.20 - ENCARGOS BANCARIOS:   Aprovado,  por  unanimidade,  o  mapa 
anexo no valor total de esc. 979.144$90.-------------------------- 
 
V -  AQUISICOES:-------------------------------------------------- 
1 - CONCURSO PARA AQUISICAO DE 3  VIATURAS  RENAULT   4  GTL  E  1  
VIATURA RENAULT  EXPRESS:    Deliberado,  por  unanimidade,  abrir 
concurso, para aquisicao por ajuste directo, nos termos  do  n. 6, 
do art. 8, do DL 390/82, e de acordo com a fundamentacao constante 
do processo do concurso (Informacao  n.82  de  92.06.19,  do  Eng.  
Jorge Rita). ----------------------------------------------------- 
O Sr. Vereador Cesar assinara os documentos do concurso.---------- 
 
2 - Deliberado, por unanimidade, , adquirir  por  ajuste  directo, 
conforme DL 390/82, os  materiais constantes da relacao em  anexo,  
no valor total de esc. 721.849$00 e aprovado o pagamento  de  esc. 
4.160$00, referente a refeicoes na Cervejaria Flor de Sines.------ 
 
3 - Deliberado, por unanimidade,  adquirir  aos  fornecedores  que  
apresentaram  os precos mais favoraveis, os  materiais  constantes  
no mapa anexo, no valor de esc. 576.500$00.----------------------- 
 
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 21.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               


