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            Aos DOZE de AGOSTO 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                              
            CARLOS ALBERTO DO RIO SALVADOR                     
            CESAR LUIS DA SILVA BEJA                         
            ANTONIO GONCALVES CORREIA                       
 
FALTAS JUSTIFICADAS:    MANUEL ANTONIO DE CAMPOS BOTELHO DA  LANCA           
                        (Ferias) 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a  reuniao,  eram 18.00 Horas.------------------------------------ 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - FERIAS DO SR. PREDIDENTE:  De 17 a 28 de Agosto de 1992.------ 
 
2 - FEIRA DE AGOSTO / FIALI/92:  --------------------------------- 
Foi  feito  o  ponto  da  situacao  destas  accoes  quanto  a  sua  
organizacao e acompanhamento pela Vereacao. ---------------------- 
Pelos Srs. Vereadores com responsabilidade nas diversas areas, foi  
transmitida a situacao das iniciativas programadas. -------------- 
Analisadas  algumas  falhas   no  decorrer  da   FIALI/91,   foram  
recomendadas medidas para que este ano a organizacao seja melhor.- 
 
3 - 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 - MAGAZINE PRODUCOES TELEVISIVAS, SCI- Filme Documentario para 
Televisao: Presente fax datado de 92.08.05, apresentando orcamento 
referente a producao de um filme sobre a Vila de Sines.   Mereceu,  
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por unanimidade, o despacho de:"A  CMS  nao  esta  interessada  de  
momento  face a dificuldades orcamentais".------------------------ 
 
1.2 - INH- INSTITUTO NACIONAL DE HABITACAO - Relatorio e Contas/91 
A Camara Municipal tomou conhecimento do referido documento.------ 
 
1.3 - ARESP - ASSOCIACAO DOS RESTAURANTES E SIMILARES DE PORTUGAL: 
Presente of. circ. c/ entrada n. 7307,  de  92.08.1,  enviando  as 
conclusoes da Conferencia "A situacao actual  dos  Restaurantes  e 
Similares, financiamento e qualidade" realizada em 92.07.21.------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 -  ALTERACOES  ORCAMENTAIS  Ns. 19  e  20 :    Aprovadas,  por  
unanimidade,  as referidas  alteracoes  que  apresentam  tanto  na  
reducao como no reforco os valores de  2.500.000$00 e 3.400.000$00 
respectivamente. 
 
2.2 - PISCINA MUNICIPAL DE  SINES -  Previsao  de  orcamento  para 
revisao da caldeira e adjacentes:   Presente orcamento apresentado 
por  ALVARO  GONCALVES  para  os  trabalhos  de  manutencao,  pelo   
periodo  de um  ano,  do  referido  equipamento.    Aprovado,  por  
unanimidade,o ajuste directo com o Sr. Alvaro  Goncalves  para  os  
efeitos previstos  na  presente  proposta  e  pelo  valor  de esc.  
178.000$00.------------------------------------------------------- 
 
2.3 - ASSISTENCIA E MANUTENCAO  DA  CALDEIRA DA  PISCINA  E  AREAS 
PERIFERICAS - Contrato de Prestacao de Servicos com o  Sr.  Alvaro 
Manuel Mocho Goncalves:   Presente o referido contrato que termina 
no mes de Dezembro/92. Deliberado, por unanimidade, fazer concurso 
limitado a identicos tecnicos locais para novo contrato que podera 
incluir a manutencao do sistema de energia solar. ---------------- 
 
2.4 - BFB - BANCO FONSECAS & BURNAY  -  Aquisicao  de  direito  de  
superficie - ZIL 2, em Sines - Laranjinha, Lda:------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7297, de 92.08.10, enviando copia  de 
escritura relativa a venda do direito de superficie sobre o predio 
urbano sito na ZIL  2,  em  Sines.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Acusar a  recepcao.  Anexar  ao 
processo".-------------------------------------------------------- 
 
IV - AQUISICOES:-------------------------------------------------- 
1 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE UMA VIATURA PARA RECOLHA 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS:    Presente o  processo  do  concurso  
referido em epigrafe que inclui acta da abertura das propostas dos 
concorrentes (VECOFABRIL; RESOL; VOLVALER E BAVIERA)  e respectivo 
parecer tecnico.  Depois de devidamente analisado todo o  processo 
e de acordo com a apreciacao tecnica dos Servicos, e ainda, por  a 
Camara Municipal concordar em absoluto que o  sistema  rotativo  e  
bastante mais fiavel e seguro,  foi deliberado, por   unanimidade,    
adjudicar a VECOFABRIL -  Acessorios  e Transformacao de Veiculos,  
Lda, a viatura Mercedes Benz 1922 K/38 por esc. 16.250.000$00+IVA. 
 
2 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE UMA VIATURA CISTERNA  DE 
5000 L E ACESSORIOS: Presente o  processo  do concurso referido em  
epigrafe   que  inclui   acta  da   abertura  das   propostas  dos  
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concorrentes (TECNISADO;  IRMAOS LUZIAS;  ALVES  &  ALVES,  LDA  E 
BOTELHO  &  IRMAOS)  e  respectivo  parecer  tecnico.   Depois  de  
devidamente analisado todo o processo e de acordo com a apreciacao  
tecnica dos Servicos, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a  
BOTELHO & IRMAOS, LDA, a cisterna de 5000 litros e acessorios, Mod  
C-5000 D, por esc. 763.200$00+IVA.-------------------------------- 
 
3 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE UMA VIATURA DE 3,5 T  DE  
6 LUGARES, COM BASCULA E GRUA PEQUENA:   Presente  o  processo  do  
concurso referido em epigrafe que inclui  acta  da   abertura  das    
propostas  do unico concorrente - BASRIO e  o  respectivo  parecer  
tecnico. Depois de devidamente analisado  todo  o  processo  e  de  
acordo com o parecer tecnico dos  Servicos,  foi  deliberado,  por  
unanimidade, anular o concurso pelas razoes tecnicas invocadas   e 
proceder a abertura de concurso limitado  para  aquisicao  de  uma  
viatura com as mesmas caracteristicas mas de 5 a 8 toneladas.----- 
 
4- CONCURSO LIMITADO PARA AQUISICAO DE UMA VIATURA PICK-UP, CABINA 
DUPLA COM CAIXA  DE  CARGA  EM  MADEIRA:  Presente o  processo  do  
concurso referido em epigrafe que inclui  acta  da   abertura  das    
propostas dos  concorrentes  (TECNISADO;   J.C.C. -  JOSE  CANDIDO  
CHICHARO & FILHO, LDA E SETUBAUTO) e respectivo  parecer  tecnico.  
Depois de devidamente analisado todo o  processo e considerando  a 
funcao  multipla  que  se  preve  para  este  tipo  de  viatura  e  
importante a capacidade de carga  e  a  potencia  do  motor,   foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar a SETUBAUTO- A. Marques dos 
Santos (Automoveis), Lda., a viatura Ford Transit 190, por esc.--- 
2.755.899$00 + IVA,  em  sistema  leasing   (36  mensalidades   de  
106.656$00).------------------------------------------------------ 
 
5- CONCURSO PUBLICO PARA AQUISICAO DE UM TRACTOR DE 80 CV, TRACCAO 
4x4 E EQUIPAMENTOS ACESSORIOS:  Presente o  processo  do  concurso  
referido em epigrafe que inclui acta da abertura das propostas dos 
concorrentes  (FASSIO;  EUROTRACTORES;  AUTO-INDUSTRIAL;  ALVES  &  
ALVES LDA; TECNISADO; IRMAOS LUZIAS; BOTELHO &  IRMAOS;  COELHO  E 
SERRA;  AGROREPI)  e   respectivo  parecer   tecnico.   Depois  de  
devidamente analisado todo o processo e de acordo com a apreciacao  
tecnica dos Servicos, foi deliberado, por unanimidade,   adjudicar  
a IRMAOS LUZIAS - Maquinas e  Alfaias  Agricolas, Lda,  o  tractor  
CASE-IH, Mod.  845 XLA de  90  cv,  com  os  acessorios  propostos  
(cabina, pa frontal,  caixa  de  carga,  brocadora  perfuradora  e  
reboque), por esc. 7.117.000$00 + IVA.---------------------------- 
 
III - ACTA:------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
IV -  ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
E nao havendo mais assuntos a tratar o Exmo.Sr.Presidente declarou 
encerrada a reuniao. Eram       horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
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                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               


