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             Aos VINTE SEIS 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  PUBLICA  da  Camara  
Municipal de Sines, estando presentes: 
 
PRESIDENTE: JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA que presidiu aos trabalhos 
 
VEREADORES:  JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA       
             EUGENIA DE JESUS AMADOR                              
             MANUEL ANTONIO DE CAMPOS BOTELHO DA LANCA           
             CARLOS ALBERTO DO RIO SALVADOR                     
             CESAR LUIS DA SILVA BEJA                         
             ANTONIO GONCALVES CORREIA                       
 
FALTAS JUSTIFICADAS: FRANCISCO MARIA PEREIRA DO O PACHECO (Ferias) 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a  reuniao,  eram 16.00 Horas.------------------------------------ 
 
I - EXPEDIENTE PUBLICO:------------------------------------------- 
1 - FERNANDA PALMA, representante da TERBAL, solicitou  informacao 
sobre se teve lugar a adjudicacao da empreitada da  Avenida  Vasco 
da Gama.  -------------------------------------------------------- 
Foi informada que face ao protocolo com a Administracao  do  Porto 
de Sines,  so  apos  esta  entidade  apreciar  o  relatorio  e  as  
 
2 - MANUEL AMADOR, representante da MARTECNICA, protestou porque a 
aquisicao de  dois  radios  foi  feita  a CARTIL.   Analisadas  as  
propostas nao foram encontradas razoes para reclamacao,  visto  se 
ter considerado que de acordo com o parecer tecnico a proposta  da 
Cartil e mais vantajosa. ----------------------------------------- 
 
II - ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------- 
1 - PERIODO DE FERIAS DO SR. VEREADOR JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA: 
De 31 de Agosto a 14  de  Setembro.   Nos  assuntos  da  DTO  sera  
substituido pelo Sr. Vereador Cesar. ----------------------------- 
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2 - PERIODO DE FERIAS DA SRA. VEREADORA EUGENIA DE JESUS AMADOR:-- 
De 01 de Setembro a 15 de Setembro.  Nos assuntos do seu pelouro e 
substituida pelo Sr. Vereador Antonio Goncalves Correia. --------- 
 
3 - INTERCAMBIO DE IDOSOS - SINES - SANTIAGO DO CACEM - OLIVAIS:-- 
Presente pela Sra. Vereadora Eugenia, Programa "Troca por  Troca", 
a decorrer no periodo de 31 de Agosto a 28 de Setembro de 1992.--- 
A Camara Municipal de Sines, aprova, por  unanimidade,  os  apoios 
quanto a transportes, cuja organizacao devera  procurar  adapta-la 
as necessidades da  CMS  e  apoios  habituais.   A  Divisao  Socio  
Cultural tratara dos restantes apoios.---------------------------- 
 
4 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
5 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte  de  17 
a 23 de Agosto/92. A  CMS  suporta  integralmente  os  respectivos  
custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
6 - PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA:    Presente pelo Sr.  Vereador 
Lanca carta datada de 92.08.26, sobre  a  situacao  financeira  da 
Camara perante varias entidades, que se anexa  a  esta  minuta  de 
acta. ------------------------------------------------------------ 
 
III - EXPEDIENTE GERAL:------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - Presente processo do acidente  de  poluicao  provocado  pelo 
Marao, no Porto de Sines, dia 89.07.14.  Presente of.  c/  entrada 
n. 7479, de 92.08.17, da Capitania  do  Porto  de Sines,  enviando 
notificacao nos termos do arts.  75  e  seguintes  do  C.P.P..   A  
notificacao   foi   assinada   pela   Directora   do  Departamento  
Administrativo e Financeiro e devolvida a Capitania  do  Porto  de 
Sines.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Estando  a  CMS  
ressarcida das  despesas  e  prejuizos  causados  pelo  Marao  nao  
parece importante continuar com a accao. Existindo porem terceiros 
ou seja municipes que ainda nao foram indemnizados, o  Dr.  Leonel  
devera informar se e conveniente a  manutencao  da  CMS  na  accao  
judicial".-------------------------------------------------------- 
 
1.2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM - Jardim  de  Infancia  
da Sonega:   Presente fax c/ entrada n. 7671,  enviando  copia  de 
declaracao  enviada  a  Direccao  Regional  de  Educacao  do  Sul,  
referindo assumir a construcao do edificio definitivo do Jardim  de 
Infancia  no  ano  de  1993/1994.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tendo a CMS responsabilidades repartidas com a Camara 
Municipal de Santiago do  Cacem,  apoia  esta  Camara  na  solucao  
proposta da construcao do Jardim de Infancia da Sonega.  Da tambem 
o seu acordo a proposta dos Moradores da  Sonega  para  utilizacao  
temporaria da Escola Primaria para aquele  fim,  ate  que  o  novo  
edificio esteja concluido.  Transmitir esta deliberacao a Direccao 
Regional de Educacao do Sul e Comissao de Pais da Sonega".-------- 
 
1.3 - DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO SUL - Dia Internacional  da 
Alfabetizacao:   Presente of.  c/ entrada  n. 7688,  de  92.08.24, 
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enviando convite para presenca nas comemoracoes do Dia mencionado. 
que tem lugar do dia 08 de Setembro/92.  Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Considerando a CMS que o Ministerio da Educacao tem 
vindo a reduzir o apoio as  Coordenacoes  Concelhias  de  Educacao 
reduzindo o numero de monitores,  gorando  assim  as  expectativas 
criadas,   nao  considera   oportuno   a   sua  participacao   nas  
comemoracoes propostas".------------------------------------------ 
 
1.4 - GRUPO DE TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINES:-------- 
Presente carta c/ entrada n.7712 de 92.08.24, solicitando cedencia 
de transporte, durante dois dias, para visita a EXPO'92.  Mereceu,  
por maioria com um voto contra do Sr. Vereador Lanca,  o  despacho  
de:" Considerando   que   ja   foi   dada   uma  oportunidade  aos  
trabalhadores  e  embora  se  considerem   pertinentes  as  razoes  
expostas nao se considera viavel por ja ir  colidir com um periodo  
em que os transportes da CMS estao ocupados  com  apoio aos clubes  
e so um dos autocarros da Camara pode efectuar estes transportes". 
 
1.5 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Convite:--------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7727, de 92.08.25,  enviando  convite  
para assistir ao Campeonato Nacional de Dancas Standard, no dia 29 
de Agosto/92, no Pavilhao Municipal.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Agradecer o convite.  A CMS estara repreentada   pela  
Sra. Vereadora Eugenia".------------------------------------------ 
 
1.6 - FEDERACAO PORTUGUESA DE PATINAGEM - Pedido de apoios:------- 
Presente fax c/ entrada n. 7718, de 92.08.25,  solicitando  apoios 
diversos a fim de poder efectuar  um  estagio,  em  Sines,  com  a  
equipa de Juniores, de 06 a 13 de Setembro/92 que  ira  participar 
no Europeu da categoria.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"A CMS da os apoios possiveis e considera da maior importancia   a 
realizacao destas accoes da  Federacao  em  Sines,  bem  como  das  
accoes   de  formacao.   A   Sra.  Vereadora  Eugenia  Amador,  ou  
substituto coordenara  com os  clubes  a  utilizacao  dos  espacos  
pretendidos e do transporte.  O preco das refeicoes,  considerando  
a importancia da accao sera de 500$00, para os  almocos  dos  dias  
uteis.  Solicitar a Junta de Freguesia a sala para  as  accoes  de 
formacao. A CMS oferecera no dia  mais  apropriado  um  almoco  de  
recepcao".-------------------------------------------------------- 
 
1.7 - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES - Convite:------------------- 
Presente convite para assistir  aos  "Concertos  Finais  IV  Curso  
Internacional   Direccao  Coral",  a  terem  lugar  na  Capela  da  
Misericordia no dia 92.08.29. Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"Tomamos conhecimento. A CMS estara representada".-------------                    
1.8  - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO:------ 
Presente of. c/ entrada n. 7573, de 92.08.20, enviando acta da  6. 
reuniao  da   Comissao  Consultiva   do   PROTALI.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
  
1.9 - AMIGOS DE PORTO COVO - ASSOCIACAO DE  DEFESA  DO  PATRIMONIO 
NATURAL E CULTURAL DE PORTO COVO:  Reuniao:----------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7563, de  92.08.20,  convocando  para 
uma reuniao no dia 92.09.04,  com  o  fim  de  fazer  o  ponto  da  
situacao do trabalho desenvolvido sobre a Ilha do Pessegueiro.---- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS estara representada 
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pela Sra. Arq. Graca - Chefe de Divisao Planeamento Urbanistico".- 
 
1.10 - NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIAO DE BEJA - FIALI: ------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7488,  de  92.08.18,  informando  nao  
ter   estado  representado  no  referido  certame,  por  ter  sido 
avisado tardiamente da sua realizacao.  Mereceu, por  unanimidade,  
o despacho de:"Tomamos conhecimento. A CMS  contactara  em  devido  
tempo o NERBE.  Deve desde ja ser criado  um  "dossier"  destinado 
ao arranque atempado da FIALI/93".-------------------------------- 
 
1.11 - SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE NISA - Agradecimento:---------- 
Presente ofs. c/ entradas ns. 413 e 414, de 92.08.19,  agradecendo 
participacao da Feira de  Artesanato,  Gastronomia  e  Actividades  
Economicas de Nisa/92 e enviando diploma de participacao. -------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.12- CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM- Veterinario Municipal 
Presente of. c/ entrada n. 7687, de 92.08.24,  solicitando  que  o 
Veterinario da Camara Municipal de Sines substitua  o  Veterinario 
da Camara Municipal de Santiago do Cacem, no seu periodo de ferias 
de 24 de Agosto a 04 de Setembro/92.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado o apoio do Veterinario  Municipal  a  CM  de 
Santiago do Cacem".----------------------------------------------- 
 
1.13 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO:  Presente of. c/ entrada  n. 
7686, de 92.08.24, acusando a recepcao do memorando entregue a Sua  
Excelencia o Primeiro Ministro na sua deslocacao a Sines.--------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.14- ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES-Boletim 
Presente circ. c/ entrada n. 7599, de  92.08.21,  enviando  alguns 
exemplares do boletim n.7, referente a Julho/Agosto/92.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".------------ 
 
1.15 - DIRECCAO-REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO  REGIONAL:   A  Camara 
tomou  conhecimento  do  Editorial  "Desenvolvimento  Regional  em  
Marcha" (N.3 - Julho/92).----------------------------------------- 
 
1.16 - COMISSAO  DAS  COMUNIDADES  EUROPEIAS - DIRECCAO-GERAL  DAS 
POLITICAS   REGIONAIS:     A   Camara  Municipal  de  Sines  tomou  
conhecimento da ficha informativa editada pela referida  Direccao- 
-Geral.----------------------------------------------------------- 
 
1.17 - NESTE CHEMICALS - Relatorio:------------------------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 1323,  de  92.08.21,  solicitando  
distribuicao do  relatorio  de  Medidas  e  Vibracao,  Medidas  de  
Pressao de Ar e Inspeccao de Casas da obra da NESTE,  LPG Projecto 
das Cavernas, pelas Entidades mais convenientes.------------------ 
Mereceu,   por  unanimidade,   o   despacho  de:"O  documento  foi 
distribuido aos Senhores Vereadores  para  apreciacao.  Enviar  um 
exemplar a Assembleia Municipal, outro a Comissao de Moradores  do 
Bairro Maritimo e a Divisao Servicos Urbanos. Oportunamente a  CMS 
promovera   uma   reuniao  para   apreciacao  deste   Relatorio  e  
apresentara medidas a tomar".------------------------------------- 
 
1.18 -  MANUEL JOSE DA SILVA ANJOS: Abertura de Furo  -  Monte  da  
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Palmeirinha:  Presente req.  c/  entrada  n.  1823,  de  92.08.10,  
solicitando   autorizacao   para   abertura   de   um   furo  para  
abastecimento de agua, no local mencionado.  Presente  parecer  da  
DTO   propondo  deferimento   condicional  e   a  emissao  de  uma   
declaracao conforme despacho camarario de 92.02.05.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho  de:"Deferido  com  o  condicionamento  do   
despacho  de 92.02.05".------------------------------------------- 
 
1.19 - JOAO MANUEL SEMEDO RAMALHO:  Abertura  de  Furo  - Arneiro, 
Cabeca da Cabra:  Presente req. c/ entrada n. 1823,  de  92.08.10,  
na qualidade de procurador de ANA MARIA  RAMOS  DA  SILVA  PEREIRA  
HOFMANN, solicitando  autorizacao  para  abertura de  um furo para  
abastecimento de agua, no local mencionado.  Presente  parecer  da  
DTO   propondo   deferimento  condicional   e  a  emissao  de  uma   
declaracao conforme despacho camarario de 92.02.05.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho  de:"Deferido  com  o  condicionamento  do   
despacho de 92.02.05".-------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N.164:  A Camara Municipal tomou 
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes valores 
  - Operacoes Orcamentais   (menos)  32.966.484$00 
    Operacoes Tesouraria             74.294.521$00 
 
2.2 - TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS DO EX-GAS - Correccao de area:-- 
Presente  informacao  da  Sra.  Directora  do  DAF  solicitando  a  
rectificacao da deliberacao de reuniao de Camara de 92.08.06, onde  
por lapso foi indicada  a area de 52.844,46 m2 respeitante ao art. 
matricial   404   que  inclui  o  Loteamento  de  Ferreira,  sendo  
efectivamente a  area  correcta  de  55.284,486 m2.  Mereceu,  por   
unanimidade, o  despacho  de: "Aprovada a rectificacao da area  do  
terreno de acordo com a ultima informacao da Sra. Conservadora  do    
Registo Predial, para 55.284,486 m2".----------------------------- 
 
2.3  - COOPCOVO - COOPERATIVA DE CONSTRUCAO E HABITACAO  DE  PORTO  
COVO,CRL - Verbas em atraso:  ------------------------------------ 
Presente carta c/  entrada  n. 6760,  de  92.07.21,  sobre  o  nao  
pagamento de  verbas  em  atraso.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A CMS aguarda que a  COOPCOVO  forneca  a  lista  dos  
associados nao residentes, conforme nosso oficio de 92.06.17".---- 
 
2.4 - DELEGACAO  REGIONAL  DA  INDUSTRIA  E  ENERGIA  DO  ALENTEJO  
Delegacao de Competencias -  Servicos de Metrologia: ------------- 
Presente  of.  c/ entrada  n. 7765,  de  92.08.26,  delegando  nos  
Servicos de Metrologia desta Camara a competencia para a  execucao  
do servico de verificacao periodica dos  instrumentos  de  pesagem 
das classes de precisao III e IIII.  Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Fotocopiar para o Aferidor".--- 
 
2.5 - UNIAO  RECREIO E  SPORT  SINEENSE -  FIALI - Sonorizacao  do 
Palco:  Presente carta c/ entrada n.7371, de 92.08.12, solicitando 
subsidio para fazer face as despesas com os  trabalhos tecnicos  e 
cedencia de equipamentos. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Aprovado a atribuicao a  Sociedade  Musical  de  um  subsidio  de  
150.000$00 para apoio as actividades da Comissao  da  Juventude  e 
como contrapartida  da  utilizacao  da  aparelhagem  e  assitencia 
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tecnica no palco durante a duracao da FIALI".--------------------- 
 
2.6 - COMISSAO DE MORADORES DO BAIRRO MARITIMO:   Deliberado,  por 
unanimidade, reembolsar a CM do Bairro Maritimo da importancia  de  
esc. 35.235$00, respeitante a despesas de bebidas adquiridas  para 
o jantar da Geminacao (Sines-Nisa e Vidigueira). ----------------- 
 
2.7 - LUCILIA DA SILVA GRACA - Iluminacao Publica na Cova do Lago: 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1848,  de 92.08.13,   solicitando  
colocacao de 6 candeeiros na Estrada da Cova do Lago.   Deliberado 
por unanimidade, solicitar a EDP orcamento para Iluminacao Publica 
nesta extensao. -------------------------------------------------- 
 
2.8 - SANDRA NOEMIA MARTINS DO O TELO - Instalacao de esplanada: - 
Presente req. c/ entrada n.1851, de 92.08.17, solicitando ocupacao 
de via publica para instalacao de  uma  esplanada  frente  ao  seu 
estabelecimento sito na Rua 1. de Maio, n. 12, em Sines.  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Deferido a instalacao de esplanada 
na Rua 1. de Maio a partir das 19.00 H durante o presente  periodo  
de Verao. Nao e autorizada esplanada para a Rua Luis de Camoes".-- 
 
2.9  - ROGERIO RODRIGUES G. E FILHO, LDA - Colocacao de  expositor 
fixo:   Presente req. n.1667, de 92.07.20, solicitando autorizacao 
para colocacao de um expositor fixo frente ao seu  estabelecimento 
sito no Centro Comercial, Loja 24, Mini-Foto, em Sines.   Mereceu,  
por  unanimidade,  o  despacho  de:"Deferido.    Deve   apresentar  
autorizacao do dono do predio".----------------------------------- 
 
2.10 - PAGAMENTOS DE FACTURAS DIVERSAS E ENCARGOS BANCARIOS:------ 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento de  facturas  no  valor  de 
1.064.010$00 e dos encargos  bancarios  no  valor  de  977.392$00, 
conforme mapa anexo a esta minuta de acta. ----------------------- 
 
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. 719.001$00,   e  ainda, nos 
termos do mesmo Decreto Lei  os seguintes servicos: -------------- 
- Rebobinagem de 1 motor c/  aplicacao  de  1  rolamento  (Piscina  
Municipal), por esc. 15.930$00, a SOLDURO - Construcao Civil,Lda.; 
- Spot publicitario da FIALI/92, com LUINTE -Edicoes e Publicidade 
Lda, por esc. 56.840$00; 
- Desbaratizacao, com a Bayer Portugal SA, por esc. 296.728$00.--- 
 
2 - Radios Telefone - Oficina de  Aguas  de  Porto  Covo - Estacao 
Elevatoria de  Sines:   Deliberado,  por   unanimidade,  adjudicar   
2 radios portateis a Martecnica, por esc. 191.400$00, por a Cartil  
nao  ter  feito  a  entrega  dos  radios  adjudicados em 92.07.14.  
 
3 - 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.273.920$00.------- 
 
4 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE UMA  VIATURA  VARREDOURA 
ASPIRADORA MECANICA:   Presente o processo do concurso referido em 
epigrafe   que   inclui   acta   de  abertura  das  propostas  dos  
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concorrentes ( VECOFABRIL, RESOL,  VOLVALER,  ORBIVENDAS,  BASRIO, 
REEQUIPA, SILVIA).  Presente o parecer tecnico dos Servicos.------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Considerando  o  parecer 
tecnico   sobre   os   diversos   equipamentos   propostos,   suas  
caracteristicas e adaptabilidade e, ainda, as informacoes  obtidas  
da   Camara  Municipal  de  Santiago  do  Cacem,  e  adjudicado  a  
varredoura  marca   SCHMIDT  SK  150/2016,   pelo  preco  de  esc.  
11.500.000$00+IVA   a  VOLVALER  -  Equipamentos   Especiais  para  
Viaturas, Lda..  Preparar documentacao para enviar a  Comissao  do 
Programa ENVIREG. ----------------------------------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO - Lote 14 do Bairro Joaquim 
da Costa:   Presente of. c/ entrada n.321, de 92.08.21, informando 
ter sido  nomeada  uma  Comissao  de  Avaliacao  para  proceder  a  
avaliacao das obras executados pelo Sr. Antonio Parreira que  tera 
lugar no dia 92.08.31 pelas 11.00 H e solicitando nomeacao  de  um  
representante da Camara.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"O representante da Camara 
sera o Sr. Eng. Lobato, Chefe da Divisao Tecnica de Obras".------- 
 
1.2 - GOMES & SANTINHOS, LDA E AIRES & AIRES, LDA.:--------------- 
Presente req. c/ entrada n. 948, de 92.08.13, solicitando cedencia 
a titulo precario de um espaco junto ao Posto da Galp.    Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Indeferido.   A  GALP  tem  espaco  
suficiente para a estacao de servico e nao se justifica a ocupacao 
deste espaco, nem e acertado a pavimentacao da area proposta.----- 
Quanto a Aires &  Aires  e  fixado  o  periodo  de  15  dias  para 
transferir as plantas que ali mantem  sem  qualquer  razao  que  a 
justifique, deixando portanto o espaco livre".-------------------- 
 
1.3 - EDIFICIO ANCOROPE - Vistoria - Ponto da situacao:----------- 
Presente processo referente ao assunto em epigrafe que inclui tres 
pareceres (Consultor Juridico da CMS, Chefe da Divisao do Servicos 
Urbanos e Servicos de Obras da CMS). ----------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, fornecer copias dos tres pareceres  a 
todos os membros da  Comissao  eventual,  nomeada  em  reuniao  de  
91.02.13,  para  que  apresentem  proposta  de  accoes  quanto  as  
possiveis medidas a tomar".--------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - OLIVIA MARIA DA SILVA PARREIRA:   Presente req.  c/  entrada 
n.  966,  de  92.08.19,   solicitando  aprovacao  do  projecto  de 
arquitectura de um jazigo no lote  2  do  Cemiterio  Municipal  de 
Sines.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado  o 
presente projecto. A Seccao de Taxas deve anotar a area  corrigida 
para efeitos de cobranca".----------------------------------------   
 
3 - OBRAS MUNICIPAIS:--------------------------------------------- 
3.1 - CONCURSO PUBLICO "ACESSO AOS  TERMINAIS  PORTUARIOS  AVENIDA 
VASCO DA GAMA, EM SINES":  --------------------------------------- 
Presente o processo do concurso referido em  epigrafe  que  inclui  
acta de abertura das propostas dos concorrentes (IMOPICO - Estudos 
e Construcoes, SA; RAMALHO ROSA, SA; ETERMAR -  Empresa  de  Obras 
Terrestres e Maritimas,SA; CAVOP,Lda.;  TERBAL  -  Terraplanagens,  
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Barragens e Lavoura,Lda). ---------------------------------------- 
Deliberado,   por  unanimidade,   e  de  acordo  com  o  protocolo  
estabelecido com a Administracao  do  Porto  de  Sines,  solicitar  
apreciacao do processo e respectivo parecer tecnico.-------------- 
 
3.2 - PAVILHAO MUNICIPAL DE DESPORTOS - Balnearios:--------------- 
Considerando a  necessidade  de  facultar  balnearios  as  equipas 
visitantes e de arbitragem nos jogos de Futebol Juvenil  do  Vasco 
da Gama nas  condicoes  exigidas  pela  Associacao  de  Futebol  e   
Arbitros e atendendo a que nao e possivel em tempo util  construir 
esses balnearios, e aprovada, por unanimidade a  abertura  de  uma  
porta exterior  no  Pavilhao,  ligando  directamente  o  Campo  de  
Treinos a um dos blocos de balnearios. --------------------------- 
A DTO deve executar o servico com a maior urgencia.  O Encarregado 
do   Pavilhao  deve   munir-se   de  calendario  dos  jogos,  para  
oportunamente  providenciar   para  que   os  balnearios   estejam  
disponiveis  para os mesmos. ------------------------------------- 
 
3.3 - CONCURSO LIMITADO PARA A EMPREITADA DE TECTO  FALSO  PARA  O 
TANQUE DE APRENDIZAGEM DO PAVILHAO DOS DESPORTOS DE SINES: ------- 
Presente o processo do concurso referido em  epigrafe  que  inclui  
acta  da  abertura  das  propostas  dos  concorrentes  (ISOL MAIS,  
(REVISINES, THORN).   Atendendo as informacoes  obtidas  junto  do 
tecnico que da assistencia aos  equipamentos  e  ao  comportamento 
conhecido   deste  material,  e  adjudicado,  por  unanimidade,  a  
REVISINES a propsta, com opcao n. 1, pelo valor  de  2.019.142$00, 
por ser o preco mais baixo. -------------------------------------- 
 
3.4 - EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DE  FERREIRA  EM  
SINES:      Ramais  domiciliarios:    Presente  carta/proposta  do 
empreiteiro - Construcoes Pidwell &  Barbosa, Lda,  para  execucao 
dos ramais de ligacao dos esgotos domiciliarios, nao previstos  na 
empreitada, pelo valor de 210.000$00+IVA (12 unidades). ---------- 
Ratificada, por unanimidade, a decisao do  Sr.  Vereador  Ferreira 
Costa de aprovar a proposta do empreiteiro, por nao estar previsto  
no projecto inicial, sendo de todo o interesse que  os  ramais  de 
esgotos domesticos sejam executados durante essta fase da obra.--- 
 
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 22,30 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
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