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             Aos OITO e NOVE de JULHO  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. 
 
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 (Dia 92.07.08)                        
 
FALTAS JUSTIFICADAS - ANTONIO GONCALVES CORREIA (Ferias)                        
                      CESAR LUIS DA SILVA BEJA (Dia 92.07.09)                       
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a  reuniao,  eram 11,30 Horas.------------------------------------ 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - NESTE - CAVERNA LPG - Reclamacoes - Reuniao:------------------ 
Presente acta da  reuniao  realizada  em  92.06.25,  com  diversas 
entidades e na qual o Sr. Eng. Fonseca  Santos,  representante  da 
NESTE, fez a  entrega  formal  do  levantamento  e  relatorio  das 
edificacoes objecto de reclamacoes, tendo sido feito e discutido o  
ponto da situacao. ----------------------------------------------- 
A Camara Municipal  de  Sines  protesta  veementemente  contra  as  
declaracoes dos representantes  da  NESTE  que  parecem  pretender  
livrar a empresa de  todas  as  responsabilidades  que  tem  nesta  
materia.  Desde o  inicio  a  NESTE  afirmou  a  Camara  Municipal  
assumir   total   responsabilidade  nos  prejuizos   causados  aos  
Moradores do Bairro Maritimo.  A CMS  exige  o  cumprimento  desse 
compromisso, ate porque a propria obra estava segurada  para  esse 
efeito.   Sem que estejam indemnizados justamente os  moradores  a 
obra nao podera ter sequencia.  ---------------------------------- 
Alem disto, envie-se a documentacao sobre a materia para o Sr. Dr. 
Leonel poder desde ja encarar a hipotese de accao judicial  contra 
a NESTE. --------------------------------------------------------- 
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2 - OY FINNROCK AB  - CAVERNA LPG - NESTE - Relatorio:------------ 
Presente relatorio  sobre  resultados  e conclusoes das inspeccoes  
as   habitacoes   com  danificacoes  resultantes   das   vibracoes  
provocadas pelos rebentamentos na caverna de LPG.  Deliberado, por 
unanimidade, insistir com a NESTE para que entregue este relatorio 
em Portugues, urgentemente.    Por outro lado, a Sra. Eng. Natalia 
devera apresentar a Camara Municipal o seu parecer sobre o  estudo  
do impacto ambiental cuja consulta  publica  decorre  actualmente,  
designadamente, sobre  os  impactos  e  prejuizos  causados  pelos  
rebentamentos".--------------------------------------------------- 
 
3 - PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO LITORAL ALENTEJANO - PROTALI: 
Presente relatorio sintese, projecto de regulamento  e  cartas  de 
ordenamento   sobre  o   assunto  em  epigrafe.   Deliberado,  por  
unanimidade,   enviar  para  conhecimento   e  apreciacao  do  Sr.  
Vereador Ferreira Costa e  Sra.  Arq.  Graca  e  posteriormente  a  
sessao  de 92.07.22.  Esta previsto o debate publico  em  92.09.01 
em Sines.--------------------------------------------------------- 
 
4 - ENCERRAMENTO AO TRANSITO NAS ARTERIAS  DA  ZONA  HISTORICA  DA 
VILA:    Aprovado, por unanimidade, o encerramento ao transito nas 
arterias da zona historica da Vila a exemplo dos anos anteriores e 
com os seguintes horarios:---------------------------------------- 
   FINS DE SEMANA - DAS 19.00 H DE SEXTA-FEIRA ATE AS  08.00 H  DE 
                    SEGUNDA-FEIRA. 
   RESTANTES DIAS - DAS 19.00 H AS 08.00 H 
 
5 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - CCEN -  CENTRO  CULTURAL  EMMERICO  NUNES  -  Declaracao  de 
Instituicao de Utilidade Publica:   Aprovado, por  unanimidade,  o 
teor do  parecer  fundamentado  apresentado  pela  Sra.  Vereadora  
Eugenia.  Enviar ao  CCEN  para  os devidos efeitos.-------------- 
 
1.2 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES:----------- 
Presente carta c/ entrada n. 5872, de 92.06.24, enviando copia  de 
requerimento apresentado ao  Governo  sobre  o  estado  actual  do  
ambiente marinho e da Costa Portuguesa depois do desastre do Marao 
e do Aragon.  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos 
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.3 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES  -  Central  
de Residuos Toxicos: Presente carta c/ entrada n.5871, de 92.06.24 
enviando copia de requerimento  apresentado  ao  Governo  sobre  a 
instalacao da  "Central  de  Incineracao  de  Residuos  Toxicos  e  
Perigosos, em Sines".  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento. Acusar a recepcao".------------------------ 
 
1.4 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO  COMUNISTA  PORTUGUES - Morgues 
de Santiago do Cacem e Sines:  Presente carta c/  entrada  n.6091,  
de  92.06.30  enviando  copia   de  requerimento   apresentado  ao   
Governo sobre o encerramento das referidas morgues.  Mereceu,  por  
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unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
1.5 - GIC - GRUPO DE INTERCAMBIO CULTURAL - Pedido de ofertas:---- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 6206,  de  92.07.03,   informando 
sobre a deslocacao a Franca, no ambito do intercambio  cultural  e   
solicitando documentacao ou recordacoes sobre Sines para oferta.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Ofertem-se os materiais". 
 
1.6 - ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E  RECREATIVA  DAS  AGUAS  DE 
PENAMACOR:    Presente  carta  c/  entrada  n. 6216, de  92.07.06,  
solicitando  apoio  na  campanha  de  angariacao  de  fundos  para 
construcao da sede para a Associacao e  Centro  Social  3.  Idade, 
e enviando bilhetes para  sorteio.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Devolver os bilhetes anexos. A Camara  Municipal  nao 
pode participar nestas iniciativas por muito meritorias que sejam" 
 
1.7 - COMISSAO ORGANIZADORA DA EMBAIXADA  DA  MARINHA  DE  RECREIO 
PORTUGUESA A "EXPO 92":   Presente  fax  c/  entrada  n. 6259,  de 
92.07.06, com o teor do oficio dirigido a Administracao  do  Porto  
de Sines sobre disponibilidade para recepcao aos participantes  na  
Embaixada aquando da passagem da frota pelo Porto de Sines.------- 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Contactar  a  APS  para  
acertar as cmparticipacoes das duas entidades. Confirmar junto  da 
Comissao Organizadora a concretizacao desta iniciativa em Sines".- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1  - FEIRA DE AGOSTO DE 1992 -  Hastas  publicas  para  montagem   
e exploracao de - Pista automoveis Infantil e Roda discos voadores 
adultos:      Presentes  actas  de  abertura  das  propostas  para  
exploracao e montagem dos  referidos  divertimentos.  Homologadas, 
por  unanimidade,  as  arrematacoes  a  Nelson  Moreno   da  Pista  
Infantil, por esc. 36.000$00 e a Florival Jose Maldonado, da  Roda 
de Discos, por esc. 95.500$00.------------------------------------ 
 
2.2 - TECNITEMA - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA - Estacionamento: 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1325,  de  92.06.09,  solicitando  
colocacao de sinal de proibicao de estacionamento de  veiculos  na 
Rua Marques de Pombal, n. 115, em Sines. Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Indeferido devido a  falta  de  estacionamentos  na  
zona".------------------------------------------------------------ 
 
2.3 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES:- 
Presente informacao n. 40/92, solicitando pagamento de  19.557$50, 
referente a 35 jantares fornecidos aos alunos  da  Escola  C+S  da 
Vidigueira, no dia 92.06.29.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"Aprovado o pagamento".---------------------------------------- 
 
2.4 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES:- 
Presente informacao n. 41/92, solicitando pagamento de 151.510$00, 
referente as refeicoes fornecidas aos trabalhadores da CMS  e  que 
serao  descontadas  nos  vencimentos  de  Julho/92.  Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de:"Aprovado, o pagamento".--------------- 
 
2.5 - CONCURSO LIMITADO PARA FORNECIMENTO DE UMA VIATURA PICK-UP:- 
Presente informacao n. 91 do Derpartamento dos  Servicos  Tecnicos 
anexando convite circular para aquisicao do referido veiculo,  nos 
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termos  do  DL  390/82  e  que  se  destina  a  servicos   gerais,  
passageiros  e carga.  Mereceu, por  unanimidade, o  despacho  de: 
"Aprovado. Proceda-se a consulta conforme proposta".-------------- 
 
2.6 - AMLA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO:----- 
Presente   of.  c/  entrada  n. 6009,  de  92.06.29,   solicitando 
pagamento de esc. 600.000$00, referente ao apoio para a Unidade de 
Microbiologia Ambiental do Laboratorio  de  Ciencias  do  Mar,  em  
Sines.    Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado  o  
pagamento".------------------------------------------------------- 
 
2.7 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Transportes  escolares 
- Junho/92:    Presente carta c/  entrada  n. 6129,  de  92.07.01,  
solicitando  pagamento  de  esc.  2.041.600$00.    Mereceu,    por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento".---------------- 
 
2.8 - ENCARGOS BANCARIOS:  Aprovado, por  unanimidade, o  mapa  de 
encargos bancarios anexo a esta minuta de acta, no valor total  de 
173.746$00.------------------------------------------------------- 
 
2.9 - CONCURSO LIMITADO PARA CAIACAO DE MUROS MUNICIPAIS:--------- 
Presente o processo do concurso referido em  epigrafe  que  inclui 
acta de abertura  das  propostas  dos  concorrentes  Damasio  Jose 
Goncalves Pacheco e Manuel Antonio Fernandes e Mauricio.---------- 
A Camara Municipal concorda por unanimidade, com a proposta do Sr. 
Vereador Ferreira Costa de adjudicar a Manuel Antonio Fernandes  e 
Mauricio, a caiacao dos muros do Castelo e Barroca  ate  ao  Largo  
dos Penedos, por esc. 500.000$00 + IVA e a Damasio Jose  Goncalves  
Pacheco a caiacao do muro da Rua Nossa Senhora das  Salvas/Ribeira    
de Cima e Caminho do Salva Vidas e Muro do Estadio Municipal, pelo 
valor total de esc. 353.000$00 + IVA.----------------------------- 
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar por ajuste directo  nos  
termos do DL 390/82, os materiais constantes do mapa anexo a  esta 
minuta de acta, no valor de esc. 259.506$00 e de esc 943.222$00.-- 
 
2 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar  aos  fornecedores  que 
apresentaram os precos mais favoraveis os materiais das  consultas  
constantes no mapa anexo, no valor total de esc. 1.295.629$00.   O  
Sr. Vereador Salvador  nao  participou,  nos  termos  da  lei,  na  
votacao que se relaciona com a Electro-Simples.------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - DOMINGOS BETES FERNANDES CAMARAO E FRANCISCO  ANTONIO  BETES  
CAMARAO   Presente req. c/ entrada n.714, de 92.06.24, solicitando   
informacao se a Camara  Municipal pretende exercer  o  direito  de  
opcao na aquisicao do seu armazem sito na zona da  Floresta,  lote 
24, em Sine. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara nao   
pretende  exercer  o direito de opcao  na  compra  do  predio.  Os   
requerentes deverao indicar a quem  o  pretendem  vender,  pois  o   
futuro superficiario devera preferencialmente  estar  inscrito  na  
Camara Municipal para os mesmos efeitos". ------------------------ 
 
1.2 - VIRGOLINO VIEGAS PAIXAO:  Presente req. c/ entrada n.689, de 
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92.06.19, informando, que por dificuldades  financeiras  nao  pode 
concluir a construcao do armazem que iniciou no lote 79, da ZIL 1, 
em Sines, pelo que solicita autorizacao para venda a  um  municipe 
interessado. Deliberado, por unanimidade, oficiar o Sr.  Virgolino 
Paixao solicitando explicacoes sobre as razoes  que  justificam  o 
seu requerimento para venda  da  obra  uma  vez  que  o  lote  foi  
atribuido em 92.03.19, a licenca de obras emitida em 92.06.01 e  o 
pedido para venda em 92.06.16.------------------------------------ 
 
1.3 - FRANCISCO PEREIRA ALVES:------------------------------------ 
Presente req.  c/  entrada  n. 975,  de  92.06.16,  informando  na  
sequencia da deliberacao de 92.06.03, que o  interessado  no  lote 
168, da ZIL 2, em Sines e a Firma SOLDURO - Construcao Civil, Lda. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Nao se  ve  inconveniente 
que a SOLDURO assuma a titularidade do lote de terreno n.  168  da 
ZIL 2".----------------------------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - MANUEL DA COSTA GABOLEIRO MARQUES:-------------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 487,  de  92.05.05,   solicitando  
autorizacao para realizacao de obras de remodelacao e restauro  de 
uma construcao existente  na  Herdade  da  Parreira,  Porto  Covo, 
designada por alojamento do pastor.  Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido. Emitir licenca de obras".------------------ 
 
2.2 - ALBERTO CARLOS JESUS SANTOS:-------------------------------- 
Presente processo referente ao pedido para aprovacao  de  projecto 
de construcao  de  um  estabelecimento  industrial  de  fabrico  e  
confeccao de produtos texteis, a levar a efeito na ZIl 2, lote 131 
em Sines. -------------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n.1088, de 92.07.03, da Delegacao Regional 
da Industria e Energia do Alentejo, enviando parecer  favoravel  a 
instalacao do referido estabelecimento. -------------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento.   - 
Solicita-se  a  Sra.   Eng.  Natalia  parecer   tecnico  sobre   a  
obrigatoriedade ou isencao desta actividade industrial em  materia  
de estudo de impacto ambiental".---------------------------------- 
 
3 - PARQUES DE CAMPISMO:------------------------------------------ 
3.1 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE S. TORPES - Acesso ao Parque:- 
Presente of. c/ entrada n. 1056, de 92.06.30, da Area de  Paisagem 
Protegida do  Sudoeste  Alentejano  e  Costa  Vicentina,  enviando  
parecer desfavoravel a pretensao da referida Empresa e  informando 
que o acesso ao Parque devera ser feito exclusivamente a partir da 
EN 120-1.    Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho   de:"Tomamos 
conhecimento.   Envie-se  fotocopia  ao  requerente.   Anexar   ao  
processo".-------------------------------------------------------- 
 
****  ERAM 16.00 HORAS FORAM ENCERRADOS OS  TRABALHOS  RECOMECANDO   
OS MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 18.00 HORAS.---------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA - Continuacao:-------------------------- 
6 - JOSE MANUEL CARRETAS NEVES - Legalizacao de 20 apartamentos T0 
no Edificio Ancorope:   ------------------------------------------ 
Nos termos do art. 20, do Regulamento de Taxas e tarifas da Camara  
Municipal de Sines a legalizacao em epigrafe  e  possivel  caso  o  
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requerente pague a Camara a respectiva taxa no valor  de 22.000$00 
por  m2   de   construcao  executada.   Recorde-se  que  o  espaco  
actualmente   ocupado  pelos  20   apartamentos  era  destinado  a  
balnearios de apoio a piscina no projecto aprovado pela CM Sines.- 
 
7 - PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - Situacao do edificio S. Rafael  
e zonas envolventes:    Presente comunicado do Sr. Vereador  Lanca 
solicitando informacao sobre qual o andamento a vistoria  aprovada 
ao local acima mencionado.   Mereceu, por unanimidade, o  despacho 
de:"A parecer da Eng. Rosa".-------------------------------------- 
 
8 - PROTOCOLO - OBRAS DE RECUPERACAO DA AVENIDA VASCO DA GAMA:---- 
A Camara tomou conhecimento  do  protocolo  estabelecido  entre  a 
Administracao do Porto de Sines e  a  Camara  Municipal  de  Sines  
relativo as obras em epigrafe, documento que fica anexo a presente 
minuta de acta.--------------------------------------------------- 
 
9 - AQUISICAO DE SERVICOS - VIAGENS DE RECREIO E TURISMO AO  LONGO 
DA COSTA DE SINES:    Aprovado,  por  unanimidade  a proposta   de  
aquisicao de servicos, que fica anexa a presente minuta  de  acta,  
respeitante   ao   aluguer   do   barco   "Charanga  das  Chagas",   
propriedade de  Francisco  Chainho, pelo  valor  de  75.000$00/por  
viagem, a fim de proporcionar viagens  de  recreio  e  turismo  ao  
longo da Costa de Sines, entre o Porto desta Vila e as  Praias  da  
Ilha do  Pessegueiro, Porto  Covo.-------------------------------- 
  
II - EXPEDIENTE GERAL (Continuacao):------------------------------ 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA (Continuacao):---------------------- 
1.8 -  TELECOM  PORTUGAL -  AREA  DE  SETUBAL - PROTER -  Programa 
Operacional de Telecomunicacoes Rurais - Alentejo Litoral:-------- 
Presente of. c/ entrada n.6093 de 92.07.01, solicitando divulgacao 
do programa referido em epigrafe.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. O Gabinete de  Informacao  deve 
proceder a divulgacao deste programa".---------------------------- 
 
1.9 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR - Central de incineracao  de 
residuos toxicos e perigosos:  Presente of. c/ entrada n. 6139, de 
92.07.02, informando ter aprovado proposta de solidariedade com  o 
Municipio de Sines relativamente a instalacao de  uma  Central  de  
Incineracao.  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos 
conhecimento. Anexar ao processo".-------------------------------- 
 
1.10- ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - ONG's 
Presente of. c/ entrada n. 6136, de 92.07.02, remetendo  copia  de 
Declaracao Conjunta de Organizacoes  Nao  Governamentais  (ONG's), 
relativa  a  Conferencia   das  Nacoes  Unidas  sobre  Ambiente  e  
Desenvolvimento (CNUAD-92).  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:"Tomamos conhecimento. Fotocopiar para o Sr. Vereador Cesar".-- 
 
1.11 - CAMARA MUNICIPAL DE MORA - Prof. Jose Chitas:-------------- 
Presente carta c/ entrada n. 6145, de 92.07.02, agradecendo toda a 
colaboracao prestada e formulando votos de felicidades.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".------------ 
 
1.12 - CAMARA MUNICIPAL DA POVOA DO VARZIM - Homenagem ao Sr. Eng. 
Munoz de Oliveira:  Presente fax datado de 92.07.08, expondo sobre 
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a colaboracao que  o  Sr.  Eng.  Munoz  de  Oliveira,  prestou  as  
autarquias  na area da Direccao Geral de  Portos,  e  manifestando 
disponibilidade para estudar a possibilidade de uma  homenagem  de 
varias Camaras Muncipais.  Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  
de:"A  CMS  esta  plenamente  de  acordo  com  uma  homenagem  das  
autarquias ao Sr. Eng. Munoz de Oliveira pelos relevantes servicos  
que prestou ao Municipio de Sines".------------------------------- 
 
1.13 - CAMARA MUNICIPAL DE NISA - Rota dos Castelos:-------------- 
Presente fax c/ entrada n.6300, de 92.07.07, enviando convite para 
participacao na referida iniciativa a realizar nos dias 11 e 12 de 
Julho/92.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara  
Municipal de Sines agradece o convite. Envie-se fax a CM  de  Nisa 
informando   que  os  Srs.  Vereadores  Lanca  e Salvador  estarao  
presentes no dia 92.07.12".--------------------------------------- 
 
1.14 - PROFESSOR ARNALDO SOLEDADE  -  Protocolo  de  Cooperacao  e 
Amizade entre os municipios de Sines-Nisa-Vidigueira - Geminacao:- 
Presente  fax  datado  de  92.07.08,  enviando  felicitacoes  pela  
celebracao do referido  protocolo   e informando nao  poder  estar 
presente por  motivo  de  doenca.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento".------------------------------- 
 
1.15 - CAMARA MUNICIPAL DE BEJA- Protocolo de Cooperacao e Amizade 
entre os municipios de Sines - Nisa - Vidigueira - Geminacao:----- 
Presente fax c/ entrada n. 6325, de 92.07.08, informando  que  por 
motivos de ferias o Sr. Presidente nao podera  estar  presente  na 
cerimonia de  assinatura  do  referido  protocolo.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se".---- 
 
1.16 - SINERAMA APARTHOTEL - Alvara para estabelecimento comercial 
Presente req. c/ entrada n. 1572, de 92.07.08, solicitando emissao 
de alvara  para  um  estabelecimento  de  bar  na  zona  comum  do  
Aparthotel, sito na Rua Marques de Pombal, 167, em Sines. Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Deferido.  Instruir  o  respectivo 
processo".-------------------------------------------------------- 
 
1.17 - CRISTINA MARIA PINTO DA  GAMA  -  Declaracao  de  interesse 
municipal e regional para investigacao cientifica:  Presente carta 
c/ entrada n. 6372, de 92.07.09, expondo sobre a sua  licenciatura 
em Biologia e Geologia e solicitando, para  efeitos  de  bolsa  de 
estudo em investigacao cientifica  de  pos-graduacao  no  projecto 
"Conhecimento do Ambiente Litoral e Marinho do Alentejo",  emissao   
de declaracao em como tal investigacao e  de  relevante  interesse  
municipal e regional.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado a emissao de declaracao da  CMS  conforme  o  pedido  da 
requerente".------------------------------------------------------ 
 
1.18 -  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  GRANDOLA - Reuniao - Aterro  de 
Residuos Toxicos em Grandola e Central Incineradora em Sines:----- 
Presente fax c/ entrada n. 6391, de 92.07.09,  enviando  copia  de 
oficio enviado pelo Gabinete do Sr. Primeiro  Ministro,  referindo  
nao poder conceder a audiencia solicitada, devido a  agenda  muito 
sobrecarregada.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Tomamos 
conhecimento. Sugere-se a AM de Grandola que insista  na  reuniao, 
propondo que a mesma possa ser realizada com o Chefe  do  Gabinete 
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do   Primeiro   Ministro   caso   este  continue   com  a   agenda  
sobrecarregada".-------------------------------------------------- 
 
1.19 - CAMINHO DE ACESSO A VALE CHIQUEIROS:----------------------- 
Presentes informacoes da Fiscalizacao Municipal ns. 72/92 e 114/92 
sobre dificuldades de acesso  a  propriedade  do  Sr.  Jose  Maria 
Antonio e propondo alternativas de  acesso,  conforme  planta  que 
anexa. Refere, tambem, de que os caminhos em questao  encontram-se 
implantados em  terreno  propriedade  do  Sr. Mira.  Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com a solucao  A  referida 
na planta anexa.   A Camara Municipal propoe  ao Sr.  Mira  que  o 
terreno referido com (+) possa ser adquirido pela Camara Municipal 
caso seja essa a intencao do Sr. Mira".--------------------------- 
 
1.20 - SNPC - SERVICO NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL- Centros Urbanos 
Antigos:    Presente of. c/ entrada n. 6364, de 92.07.09, enviando 
exemplar do relatorio "Consideracoes sobre medidas cautelares para 
diminuicao dos riscos sismicos em centros urbanos antigos".------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento.---- 
Envie-se ao SNPC para os devidos efeitos".------------------------ 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA (Continuacao):-------------------------- 
2.10 - VENDA DE TERRENOS EM HASTA PUBLICA:------------------------ 
Presente   informacao   datada  de   92.06.30   do    Departamento  
Administrativo e Financeiro formulando algumas questoes em relacao  
a deliberacao de 92.06.25. --------------------------------------- 
Aprovada, por unanimidade, a venda em hasta publica  dos  terrenos 
correspondentes aos predios rusticos n. 88 e 90, ambos da Seccao H 
sitos em Sines.--------------------------------------------------- 
- Base de licitacao: 5.000$00/m2 
- Utilizacao: Industria, Comercio, servicos e habitacao; 
- Indice de construcao: O previsto no PGU de Sines; 
- Data da Hasta Publica: 92.07.23 - 16.00 H; 
- Promover o loteamento do predio 88 H em duas parcelas A e B  com   
as areas aproximadas de 8.000 e 5.500 m2, para venda da parcela A; 
- Promover o loteamento do predio 90 H em duas parcelas A e B  com 
as areas conforme planta anexa, para venda da parcela A.---------- 
Divulgar desde ja a hasta publica. Promover desde ja o  loteamento 
simples para registo das varias parcelas.------------------------- 
 
2.11 -  RESUMO  DIARIO  DA  TESOURARIA  N. 128:   A  Camara  tomou 
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes valores 
    - Operacoes Orcamentais  (menos) 37.449.865$00 
    -      "    Tesouraria           69.057.040$50 
 
2.12 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 15:   Aprovada, por unanimidade,  a 
referida alteracao orcamental que apresenta tanto na reducao  como  
no reforco o valor de esc. 28.015.000$00.------------------------- 
 
2.13 - FUNDACAO RICARDO DO ESPIRITO SANTO SILVA - Foral - Restauro 
Presente carta c/ entrada n. 4203, de 92.05.07, enviando orcamento 
no valor de esc. 232.232$00, com IVA incluido, para restauro de um 
Foral Manuelino em pergaminho e capas. Deliberado, por unanimidade 
adjudicar a referida Fundacao o restauro do Foral, por 232.232$00. 
Pagar 1/3 no acto da encomenda.  Tratar este assunto com o cuidado 
que lhe e devido.------------------------------------------------- 
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2.14 - ROGERIO JOAQUIM MARIA - Pagamento de consumo de agua:------ 
Presente  carta  c/  entrada  n. 6039,  de  92.06.30,  solicitando 
fraccionamento do recibo de agua de esc. 153.317$00, referente a R 
Marques de Pombal, 34, 1. DTO, em dois  recibos,  um  em  nome  do  
requerente, outro em nome de sua filha, Lucilia de Campos Maria.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido".--------------- 
 
2.15 - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - Taxas de juro:------------------ 
Presente carta c/ entrada n. 6056, de 92.06.30,  informando  sobre 
a alteracao das taxas de juro das operacoes activas.  Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
2.16 - ESCOLA PRIMARIA N. 1 - Movimento da Cantina - Junho/92:---- 
Aprovado, por unanimidade,o pagamento de esc 181.513$50, referente 
ao movimento da Cantina durante o mes de Junho/92.---------------- 
 
2.17-DIRECCAO-GERAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Programa ENVIREG 
Presente of. c/ entrada n. 6336,  92.07.08,  informando  ter  sido 
atribuido ao projecto "ETAR de Porto Covo", uma comparticipacao do 
FEDER de 70% do investimento elegivel do projecto ate um maximo de  
2.520 c e ao projecto "Remodelacao do Sistema Elevatorio de  Aguas 
Residuais  de  Sines  uma  comparticipacao  do  FEDER  de  70 % do  
investimento elegivel do projecto ate um maximo de 2.277,8 c.----- 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento.  
Fotocopiar para a DPU, DSU, Contabilidade e Sr. Vereador  Ferreira 
Costa".----------------------------------------------------------- 
 
2.18 - REPARTICAO DE FINANCAS DO CONCELHO DE SINES - Avaliacoes:-- 
Presentes oficios ns. 1419 a 1426, de 92.06.30,   1432 e  1433  de  
92.07.01, notificando sobre os valores patrimoniais  atribuidos  a 
diversos predios no  Concelho  de  Sines.   Mereceram  todos,  por 
unanimidade,   o  despacho  de:"Concorda-se  com  a  avaliacao  da   
Reparticao de Financas".------------------------------------------ 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS (Continuacao):--------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO (Continuacao):----------------------------- 
1.4 - SOFRAPEIXE-SOCIEDADE PRODUTORA DE FARINHAS E OLEOS DE PEIXE, 
LDA:    Presente of. c/ entrada n. 1030, de 92.06.24,  solicitando 
informacao se o projecto dos tanques de decantacao e arrefecimento 
apresentado e executado pela Sofrapeixe, da cumprimento ou nao, as 
exigencias formulados por esta Camara. --------------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aparentemente, os tanques 
de remocao de oleos e gorduras e de solidos suspensos nao estao  a  
funcionar satisfatoriamente, pois tem havido queixas de  descargas 
com elevados teores de oleos e gorduras, por parte dos Servicos de 
Aguas  e  Esgotos  da  CMS,  por  exemplo  em  92.07.02,  conforme  
informacao da Eng. Celia Marques.   Se a situacao se mantiver como 
actualmente, considera-se que os tanques construidos  nao  cumprem 
os requisitos principais, de nao aparecerem oleos  e  gorduras  da  
Sofrapeixe em quantidades suficientemente elevadas  para  provocar  
problemas nos sistemas de bombagem da Rede Municipal de Esgotos  e 
no equipamento da ETAR da Ribeira dos Moinhos.     A  breve prazo, 
espera-se efectuar algumas amostragens  pontuais  ao  efluente  da 
Sofrapeixe.   Quanto a execucao dos tanques esta  teve  lugar  sem 
aprovacao desta Camara ou de  outra  entidade  competente  para  o  
efeito".---------------------------------------------------------- 
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2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.3 - ILIDIO FRANCISCO BAIAO:------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.564, de 92.05.22, solicitando aprovacao 
do projecto de construcao de uma moradia a levar a efeito no  lote 
6, do Loteamento da Baixa de S. Pedro.  Presente parecer favoravel 
da DPU.   Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido".----- 
 
2.4 - LUCIANO ROMAO:---------------------------------------------- 
Presente processo referente ao pedido de aprovacao de projecto  de 
alteracoes e ampliacao do predio sito na Rua Jose Faial, n. 7,  em 
Porto Covo. Presentes os pareceres da Junta de Freguesia de  Porto 
Covo e DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Indeferido.-- 
De acordo com o parecer tecnico que devera ser  transcrito para  o 
requerente".------------------------------------------------------ 
 
4 - VIABILIDADE DE CONSTRUCAO:------------------------------------ 
4.1 - ZURCHER & OTERO LDA:---------------------------------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 5474,  de  92.06.12,  solicitando  
informacao sobre viabilidade  de  instalacao  de  um  restaurante/ 
/pizaria, no antigo edificio onde funcionava  os  banhos  salinos, 
sito na Baia de Porto Covo.  Presente parecer da DPU.  Deliberado,  
por unanimidade, solicitar parecer a Junta de Freguesia  de  Porto  
Covo. Informar o requerente"-------------------------------------- 
 
5 - LOTEAMENTOS:-------------------------------------------------- 
5.1 - FERNANDO FAIAL LAMELAS - Loteamento da Raposeira-Alvara 3/88 
Presente req. c/ entrada n. 346, de 92.03.26, solicitando distrate 
da hipoteca do lote n.13 e entrega de  uma  garantia  bancaria  no 
valor de metade do empedramento dos passeios, que ainda nao  estao 
concluidos.  Presente parecer da DSU sobre o assunto. Mereceu, por 
unanimidade, o despacho  de:"Deferido.   Pode  ser  substituida  a 
hipoteca do lote por garantia bancaria incondicional no  valor  de 
esc. 780.000$00, correspondente a metade do valor calculado do que 
falta executar, tendo em conta que a CMS fornece o vidraco".------ 
 
6 -  OBRAS MUNICIPAIS:-------------------------------------------- 
6.1 - CASA MORTUARIA - LARGO DO POETA BOCAGE:--------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o projecto de alteracoes referente a um 
edificio sito no referido Largo e que se destina a Casa Mortuaria. 
A DTO devera dar inicio imediato as  obras  logo  que  os  actuais 
inquilinos vaguem as instalacoes.--------------------------------- 
 
6.2 - CONCURSO LIMITADO PARA OBRAS DE CONSERVACAO  E  SUBSTITUICAO   
DAS CAIXILHARIAS EXISTENTES NO 3. PISO DO EDIFICIO  DOS  PACOS  DO  
CONCELHO:    Presente o processo do referido concurso.  Adjudicado 
por unanimidade, a COMES - Cooperativa  Metalomecanica  de  Sines,    
pelo valor global de esc. 369.765$00 + IVA. ---------------------- 
Devera apresentar preco para as reparacoes das janelas do 1. e  2.  
piso.------------------------------------------------------------- 
 
IV - PESSOAL:----------------------------------------------------- 
1 - QUADRO DE PESSOAL - Criacao da carreira de MARTELEIRO:-------- 
Aprovado, por unanimidade, a criacao da carreira de marteleiro  no 
Quadro de Pessoal.  Sujeitar a apreciacao da Assembleia Municipal. 
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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 24.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               


