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             Aos DEZANOVE 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 :  JOSE  ARCANJO  FERREIRA  COSTA   que  presidiu  aos  
              trabalhos      
 
VEREADORES : 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 15.00 Horas.------------------------------------ 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - ALTERACOES AO TRANSITO NA VILA DE SINES: --------------------- 
Por proposta do Sr. Vereador Cesar, sao  aprovadas,  as  seguintes  
alteracoes ao transito, a partir de 01 de Setembro de 1992: ------ 
 - RUA FRANCISCO LUIS LOPES,  desde o Largo D. Aninhas e RUA SERPA 
PINTO passarao a ser interditas ao transito. --------------------- 
 - RUA GAGO COUTINHO: 
  - Transito permitido apenas no sentido Nascente/Poente; 
  - Estacionamento  permitido  no  lado  esquerdo  do  sentido  da 
    circulacao. Aprovado, por maioria com um voto  contra  do  Sr. 
Vereador Lanca. -------------------------------------------------- 
O  Gabinete  de  Informacao  deve  proceder  a  divulgacao  destas  
altracoes junto dos comerciantes e publico em geral. ------------- 
Comunicar a Policia de Seguranca Publica.------------------------- 
 
2 - CONSULTA AO PUBLICO - ITINERARIO N. 4 (IC4) - SINES - LAGOS:-- 
A Camara Municipal de Sines, aprova, por unanimidade ,  o  parecer 
elaborado pelo Sr. Arq. Cardoso, que se anexa  a  esta  minuta  de  
acta, concordando assim com  as  propostas  ali  formuladas.   Dar 
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conhecimento a Area de Paisagem Protegida do  Sudoeste  Alentejano 
e Costa Vicentina e Junta Autonoma de Estradas. ------------------ 
 
3 -  GRUPO CICLISTA OS TARTARUGAS - SANTO ANDRE -  Ofertas:  Prato 
ceramico comemorativo do  2.  Passeio  Cicloturista  realizado  em  
92.07.26 e respectivo Diploma de Participacao:  A Camara Municipal 
regista   com  agrado  estas  ofertas   que  serao  colocadas  nos  
expositores do hall de entrada do Edificio dos Pacos do Concelho.- 
 
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:---------------------------- 
Aprovados, por unanimidade, os mapas de pedidos de  transporte  de 
29 de Junho a 05 de Julho, 03 a 09 de Agosto e 10 a 16 de  Agosto/ 
/92. A CMS suporta integralmente os respectivos custos nos  termos  
do Regulamento.--------------------------------------------------- 
 
6 - NOITES DE PRAIA  NOS  DIAS  ATLANTICOS:   A  Camara  Municipal  
tomou conhecimento da referida iniciativa que decorreu de 06 a  13 
de Agosto/92, patrocinada por TERRAQUA-Equipamentos para Desportos  
Nauticos com sede em Sines e  que  tambem  teve  o  apoio  da  CMS  
atraves da cedencia de areia.------------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Cedencia de palco e estrado:- 
Presente carta c/ entrada n.7263, de 92.08.07 solicitando cedencia 
do referido equipamento a ser utilizado  no  Campeonato  de  Danca  
Classica a realizar no dia 92.08.29.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado os apoios solicitados".--------------------- 
 
1.2 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - ILE'S:------- 
Presente of. c/ entrada n. 7241, de 92.08.07, solicitando  parecer 
referente ao formulario  de  candidatura  apresentado  por  RAQUEL  
MARIA DUQUE LOBE GUIMARAES.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:"A CMS considera que o projecto reune as condicoes de interesse 
economico e social para o Concelho de Sines".--------------------- 
 
1.3 - JUNTA DE FREGUESIA DE SINES - Escolas do Paiol e Morgavel  - 
Presente of. c/ entrada n.7280, de 92.08.10, informando da decisao 
de rescindir os contratos de fornecimento de energia electrica aos 
referidos estabelecimentos de ensino.  Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"A CMS nao concorda com a rescisao  dos  contratos  de 
fornecimento de energia electrica as  duas  Escolas.  Para  evitar 
custos com mudanca os contratos, se a Junta de Freguesia nao puder 
manter esses  custos,  devera  mensalmente  apresentar  a  CMS  as  
respectivas facturas para que esta Autarquia as suporte".--------- 
 
1.4 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO - Feira de Agosto/92:------ 
Presente of. c/ entrada n. 7269, de 92.08.10, solicitando cedencia 
de pessoal para apoio a Feira nos dias 28 a 30 de Agosto. -------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido. Ao  cuidado  do 
Sr. Jose Manuel. Deslocar um fiscal municipal para Porto Covo  nos 
dias solicitados e na vespera para as montagens".----------------- 
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1.5 - AMDE  -  ASSOCIACAO  DE  MUNICIPIOS  DO  DISTRITO  DE  EVORA  
-Orquestra Filarmonica do Alentejo:    Presente fax c/ entrada  n. 
7298, de 92.08.10, informando nao ter incluido a Camara  Municipal  
de Sines no conjunto de camaras subscritoras  da  constituicao  da 
referida orquestra por motivo da resposta de adesao  so  ter  sido  
recebida no dia 92.08.06, data limite da entrega  do  projecto  de 
candidatura. Logo que possivel a CMS sera  integrada  na  referida 
iniciativa.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos 
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.6 - ANMP- ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES -Reuniao 
Presente of. c/ entrada n. 7305, de 92.08.11, solicitando presenca 
numa   reuniao  a   realizar  em   Beja  no  dia  92.09.18,  sobre  
transferencia de responsabilidades para a Administracao Local.---- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos  conhecimento.  A  
CMS estara representada na reuniao.  Enviar  copias  a  Assembleia  
Municipal solicitando a apreciacao  das  propostas  do  Governo  e 
posicoes da ANMP".------------------------------------------------ 
 
1.7 - STAL - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO 
LOCAL - Direccao Regional de Setubal - VII Convivio Distrital: --- 
Presente carta c/ entrada n. 7312, de 92.08.11, informando sobre a 
realizacao do referido Convivio,  a  realizar  no  Seixal  no  dia  
92.09.27 e solicitando cedencia de transporte e oferta de trofeus. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS estara representada 
pelo Sr. Vereador Correia.  A CMS dara o apoio  no  transporte  de  
trabalhadores de acordo com as disponibilidades da altura.  A  DSC 
ficara responsavel pela entrega de um ou dois trofeus apropriados" 
 
1.8 - CEFA - CENTRO DE ESTUDOS E FORMACAO AUTARQUICA  -  Curso  de 
Gestao do Patrimonio Cultural:  Presente of. c/ entrada n. 7338,de 
92.08.12, sobre a realizacao  do  referido  curso.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se".---- 
 
1.9 - INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITACAO - Livro "Bairros Sociais 
Presente of. c/ entrada n. 7335, de 92.08.12, enviando exemplar da 
referida publicacao.  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos  conhecimento.   Agradecer  e  enviar  o  livro  para   a  
Biblioteca Municipal".-------------------------------------------- 
 
1.10 -  DANIEL COSTA - Autorizacao  para  abertura  de  furo:-----  
Presente   req.  c/  entrada  n. 1832,  de  92.08.12,  solicitando  
autorizacao para execucao de um furo na sua  propriedade  Floresta  
da Colmeia, Fonte Mouro. Deliberado, por unanimidade, ratificar  a 
decisao do Sr. Vereador Ferreira Costa de  emitir  declaracao  que 
refere nao haver inconveniente na execucao  do  furo,  devendo   o 
licenciamento  deste   ficar   condicionado  ao  comportamento  da  
captacao publica para  o  abastecimento  de  agua  a  Floresta  da  
Colmeia e reduzir o caudal extraido ou mesmo encerrar a exploracao 
do furo caso tal seja determinado pelos servicos competentes desta 
Camara.----------------------------------------------------------- 
 
1.11 - CAIXA DE  CREDITO  AGRICOLA  MUTUO  DE  SANTIAGO  DO  CACEM  
Protocolo de Cooperacao:  Presente carta c/  entrada  n. 7374,  de 
92.08.12, convidando a assistir no dia 92.08.27, no Salao dos  BVS 
a assinatura do referido Protocolo a estabelecer  com  a  Direccao 
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Regional de Agricultura do Alentejo.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"A CMS estara representada  pelo  substituto legal  do 
Presidente. Informar a Caixa Agricola".--------------------------- 
 
1.12 - FENACHE - FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS  DE  HABITACAO 
ECONOMICA FCRL:  Presente carta c/ entrada  n. 7390, de  92.08.13, 
solicitando apoio financeiro a fim de patrocinar a  realizacao  do 
Encontro Nacional de Habitacao e a  publicacao  do  "Livro  Branco 
sobre   a  Politica  de  Habitacao  em  Portugal".   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"A  CMS  nao  tem  possibilidades  para 
patrocinar a iniciativa promovida pela FENACHE".------------------ 
 
1.13 - DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO SUL -Coordenacao Concelhia 
de Extensao Educativa de Sines:  Presente carta c/ entrada n.7381,   
de  92.08.13, da professora Ana  Bela  Raposo,  informando  que  a  
partir de 01 de Setembro de 1992, deixara de estar ao  servico  da   
Coordenacao Concelhia  de  Sines,  em  virtude  do  Ministerio  da  
Educacao ter decidido fazer voltar as escolas a  maior  parte  dos 
professores destacados.  Agradece toda a colaboracao prestada pela 
Autarquia.    Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  
reconhece a validade do  trabalho  desenvolvido  pela  Coordenacao  
Concelhia de Sines o qual tem sido manifestado ao longo  dos  anos 
pelos apoios prestados.  Igualmente  reconhece  a  colaboracao  da 
Professora Ana Bela Raposo.  Lamentamos assim, junto  da  Direccao 
Regional da Educacao do Sul, as medidas de reducao de  professores 
destacados que certamente conduzira a suspensao  destas  accoes  e 
possivel perda  do  muito  trabalho  desenvolvido  pelos  diversos 
professores e monitores ao longo destes anos".-------------------- 
 
1.14 -  ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES 
- Despesas Corentes/1993:    Presente circ. c/ entrada n.7395,  de 
92.08.13, enviando copia de oficio do Sr. Ministro do Planemento e 
da Administracao do Territorio sobre o Orcamento  do  Estado  para  
1993 em cuja elaboracao ressalta a estrita observancia do Programa   
de Convergencia que estabelece um tecto nominal para  as  despesas   
de toda a Administracao.   Envia, tambem, copia de oficio dirigido 
ao Senhor Ministro,  alertando-o  que  as  medidas  apontadas  nao  
deverao   inviabilizar  o  funcionamento  das  Autarquias  Locais,  
devendo tambem  ter  em  conta  a  necessidade  de  aceleracao  da 
reformulacao da Contabilidade Autarquica. Mereceu, por unanimidade  
o despacho de: "A CMS concorda em principio com a posicao assumida  
pela ANMP e  ja  transmitida  por  sua  comunicacao  de  92.08.07.   
Reserva-se, porem, para futura apreciacao pelos orgaos autarquicos  
nomeadamente pela Assembleia Municipal".-------------------------- 
 
1.15 - MINISTERIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRACAO DO  TERRITORIO 
- Orcamento do Estado 1993 - Despesas Correntes:  ---------------- 
Presente of. c/ entrada n. 7275, de 92.08.10,  enviando  copia  de 
oficio dirigido  ao  Sr.  Presidente  da  Associacao  Nacional  de 
Municipios Portugueses, sobre o Orcamento do Estado para  1993  em  
cuja elaboracao ressalta a  estrita  observancia  do  Programa  de  
Convergencia que estabelece um tecto nominal para  as  despesas de 
toda a Administracao. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"A   
CMS concorda em principio com a posicao  assumida  pela ANMP e  ja   
transmitida por sua comunicacao de 92.08.07.  Reserva-se,   porem,  
para futura apreciacao pelos orgaos autarquicos nomeadamente  pela  
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Assembleia Municipal".-------------------------------------------- 
 
1.16 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - XIII Edicao do Trofeu 
do Municipio de Sines:    Presente carta c/  entrada  n. 7393,  de  
92.08.13, enviando convite para assistir a referida iniciativa nos 
dias 14 a 15 de Agosto/92.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"A CMS esteve representada pelo Sr. Vereador Cesar Beja".------ 
 
1.17 - FERNANDA MARIA DA SILVA DUARTE  -  Agradecimento  Bolsa  de 
Estudo:  Presente carta c/ entrada n.7432, de 92.08.14, informando 
ter   concluido  o  Curso  de  Tecnologia  das  Industrias   Agro- 
-Alimentares e agradecendo concessao da bolsa  de  estudo  durante  
cinco anos.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos 
conhecimento. A CMS regozija-se pela conclusao do curso da Sra. D. 
Fernanda Duarte e dirige-lhe os maiores exitos profissionais.----- 
 
1.18 -   INSTITUTO  PORTUGUES  DO   PATRIMONIO   ARQUITECTONICO  E  
ARQUEOLOGICO - Direccao  Regional  de  Evora:    Presente  of.  c/  
entrada   n. 7458,  de  92.08.17,   apresentando  cumprimentos   e  
informando da mudanca de instalacoes.  Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Tomamos conhecimento".------------------------------- 
 
1.19 - SALAO NACIONAL DE CARICATURA - Premio Especial de Humor/92: 
Presente carta c/ entrada n. 7486, de 92.08.18, sobre a atribuicao 
do  referido  premio  ao  Mestre  Baltazar  Ortega  e  solicitando  
participacao em exposicao e edicao de  mini-album.   Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de:"A   CMS  nao  esta  interessada  em  
participar neste projecto".--------------------------------------- 
 
1.20 - MINISTERIO DO  AMBIENTE  E  RECURSOS  NATURAIS  -  Residuos  
Industriais na Herdade da Despada, Cercal:  Presente of c/ entrada 
n. 7487, de 92.08.18, enviando copia  de  oficio  do  Gabinete  do 
Ministro do Ambiente  e  Recursos  Naturais  sobre  depositos  dos 
referidos residuos.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.21 -   CONFERENCIA  DA  REDE  EUROPEIA  DE  DESEMPREGADOS  -  IX  
Conferencia da Rede Europeia de Desempregados - ENU: ------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7533, de 92.08.19, informando sobre a 
realizacao da referida Conferencia de 12 a 16  de  Outubro/92,  em 
Setubal.    Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho  de:"Tomamos 
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.22 -  CENTRO  DE  RECURSOS  EDUCATIVOS  CRE  SANTIAGO  DO  CACEM  
Projecto Minerva:   Presente carta c/ entrada n. 3082, de 92.04.02 
sobre a actividade do Centro de Apoio Local do Projecto Minerva  e 
solicitando renovacao da atribuicao de subsidio. Presente,  ainda,  
carta da Escola C+S de Sines sobre a actividade desenvolvida  pelo 
referido Centro.   Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A  CMS 
agradece a colaboracao da CRE de Santiago do Cacem e  informa  que    
no corrente ano nao e possivel prestar o apoio solicitado".------- 
 
1.23 - CAMPO DE TENIS - Utilizacao: ------------------------------ 
A Camara tomou conhecimento de que os dois campos de tenis tiveram 
uma ocupacao de 119 H durante o mes de Julho/92.------------------ 
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2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N.158:  A Camara Municipal tomou 
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes valores 
  - Operacoes Orcamentais   (menos) 2.659.921$00 
    Operacoes Tesouraria           60.073.381$00 
 
2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL N.21  :   Aprovada, por unanimidade,  a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de  21.364.750$00.---------------------------------------- 
 
2.3 -  BELARMINO  TEIXEIRA  HILARIO  -  Escritura  de  direito  de  
superficie:   Presente  req.  c/  entrada  n. 1834,  de  92.08.12,  
solicitando a realizacao da escritura de cedencia do lote n. 7, da 
Courela da Cruz, em Sines, em regime de direito de superficie.---- 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Deferido.  Efectuar  a 
escritura solicitada".-------------------------------------------- 
 
2.4 -MARIA MATILDE SILVA RAIMUNDO SOUSA-Habitacao - Caminho Grande 
Presente carta c/ entrada n. 952, de 92.06.11,  sobre  necessidade 
de execucao de obras de beneficiacao na referida habitacao. ------ 
Mereceu, por unanimidade o despacho de:"A CMS nao ve inconveniente 
que a requerente proceda as obras  que  entender  necessarias.  De 
momento a CMS nao podera efectuar obras de  recuperacao  pelo  que 
tambem nao efectuara contrato de arrendamento". ------------------ 
 
2.5- MARIA DE LURDES FERREIRA - Habitacao n. 10 do Bairro do Farol 
Presente   informacao  da  Fiscalizacao  Municipal  referindo  ter  
entregue as chaves no dia 92.08.11, a referida municipe. Aprovada, 
por unanimidade, a proposta da Sra. Vereadora Eugenia de  fixar  a 
renda mensal de  2.000$00.  Fazer contrato de arrendamento.  ----- 
 
2.6 - CEMITERIO MUNICIPAL DE SINES - Terrenos para jazigos:------- 
Aprovado, por unanimidade, que os terrenos cedidos para construcao 
de jazigos passem a ter a area de 6,76 m2, conforme  infomacao  da 
DSU.     Anotar  para  efeitos  de  escritura   e  comunicar   aos  
interessados. ---------------------------------------------------- 
 
2.7 - REPARTICAO DE FINANCAS DO CONCELHO DE SINES - Avaliacoes:--- 
Presente oficio n. 2000, de 92.08.11, notificando  sobre  o  valor  
patrimonial de esc 652.000$00, atribuido ao lote 163 da Quinta dos  
Passarinhos. Mereceu, por  unanimidade, o despacho de:"Concorda-se   
com a avaliacao da Reparticao de Financas de Sines".-------------- 
 
2.8 - MARIA CARLOTA OLIVEIRA GRILO E MARIDO - Habitacao  a  titulo  
precario:- Presente informacao da Fiscalizacao Municipal referindo  
terem sido entregues as chaves das Escolas Primarias de  Morgavel,   
a  titulo precario, no dia 92.07.21. ----------------------------- 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento.  
Oficiara D. Maria Carlota Grilo que  a  cedencia  da  Escola  e  a 
titulo precario, por um periodo maximo de seis meses,  devendo  ao 
fim desse prazo devolver  o  edificio  nas  condicoes  em  que  se 
encontrava.   A Fiscalizacao Municipal devera anexar inventario do 
mobiliario existente na Escola e relatorio do estado  do  edificio 
assinado pelos referidos municipes".------------------------------ 
 
2.9 - TECNITEMA - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA - Transito:------ 
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Presente  carta  c/  entrada  n. 6957,  de  92.07.28,  solicitando 
reapreciacao do pedido para colocacao de placas de  estacionamento 
proibido frente as suas instalacoes na Rua Marques de Pombal, 115, 
em Sines.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS mantem o  
seu despacho de 92.06.08.  Informa-se no entanto que  esta  a  ser 
estudada a reformulacao de  estacionamento  e  circulacao  na  Rua 
Marques de Pombal".----------------------------------------------- 
 
2.10- SOCIEDADE COLUMBOFILA VASCO DA GAMA - Material para  pintura 
Presente carta c/ entrada n. 7368, de 92.08.12, solicitando  apoio 
no fornecimento de tinta para pintura do edificio Sede.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Deferido. Fornecer requisicao para 
levantamento da tinta solicitada.    A  Direccao  deve  entretanto 
informar a CMS se ja esta regularizada a situacao  da  ligacao  de  
energia electrica e abastecimento de agua".----------------------- 
 
2.11 - LUIS CARDINALI - Pedido de isencao de taxas: -------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1846, de 92.08.13, solicitando isencao 
de taxas na Feira de  Agosto/92,  por  dificuldades  que  o  Circo  
atravessa.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido".--- 
 
2.12 - COORDENACAO CONCELHIA DA EXTENSAO EDUCATIVA DE SINES:------ 
Presente  carta  c/  entrada  n. 4639,  de  92.05.19,  solicitando 
concessao de um subsidio 30.000$00/mes, durante os meses de  Junho 
a Setembro, a fim dos trabalhadores da  Camara  que  frequentam  o 
CEBA, poderem ser certificados no mes de Setembro, dado o  periodo 
de cinco meses ter sido  insuficiente. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Aprovado a atribuicao de um subsidio de  30.000$00  a 
Coordenacao Concelhia, corespondente a dois meses do vencimento de 
monitora".-------------------------------------------------------- 
 
2.13 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, SA -Colocacao de 1 Foco de   
luz  junto a residencia do sr. Jacinto Jacob:   Presente orcamento  
para a referida obra, sendo a comparticipacao do Municipio de esc. 
1.700$00. Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr.  Vereador 
Ferreira Costa datado de 92.08.17, de adjudicar a EDP  a  referida 
obra no valor referido. ------------------------------------------ 
 
2.14- EDP- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, SA- Alteracao de localizacao 
de armario, junto ao lote 14 do Loteamento  do  Farol:    Presente 
orcamento  para  a  referida  obra,  sendo  a  comparticipacao  do  
Municipio  de  esc. 53.500$00.   Ratificado,  por  unanimidade,  o  
despacho do Sr. Vereador Ferreira Costa  datado  de  92.08.17,  de 
adjudicar a EDP  referida obra no valor mencionado. -------------- 
 
2.15- SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES:- 
2.15.1. - Aprovado, por unanimidade, o pagamento de esc. 8.302$00, 
referente a  diversos  generos  do  Bar  do  Refeitorio  Municipal  
fornecidos ao Gabinete de Apoio a Presidencia, durante o  mes   de 
Julho/92. 
 
2.15.2. - Aprovado, por unanimidade, o pagamento de esc. 85.500$00 
referente a 380 refeicoes fornecidas as  criancas  da  Colonia  de 
Ferias, no periodo de 06 a 31 de Julho/92. ----------------------- 
  
2.15.3.- Aprovado, por unanimidade, o pagamento  de esc.  5.130$00 
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referente a 9  refeicoes  fornecidas  ao  Sr. Rui  Nobre,  que  se 
encontra em estagio no Centro Cultural Emmerico Nunes. ----------- 
 
2.15.4.- Aprovado, por unanimidade, o pagamento de esc. 171.930$00 
referente a 390 refeicoes fornecidas  aos  funcionarios durante  o 
mes de Julho/92 e que serao descontadas nos vencimentos de Agosto. 
 
2.15.5.- Aprovado, por unanimidade, o pagamento de esc. 149.834$00 
395.557$50 e 227.129$00, referente  ao  movimento  da  Cantina  da 
Escola Primaria n.2, em Sines, durante os meses de Abril a  Junho, 
conforme mapas enviados. ----------------------------------------- 
 
2.15.6 -  Aprovado,  por  unanimidade,  o  pagamento  de  facturas  
diversas  no   valor  de   esc. 122.528$00,  referente  a  generos  
fornecidos na Festa da Geminacao de Sines, Vidigueira e Nisa.----- 
 
2.16 - COMES - COOPERATIVA METALOMECANICA DE SINES, CRL - Execucao 
da caixilharia de aluminio no 3. piso do  Edificio  dos  Pacos  do 
Concelho:  Aprovado, por unanimidade, o pagamento do  adiantamento 
de esc. 116.476$00,  referente  a  obra  em  epigrafe  e  conforme  
parecer tecnico da DSU. ------------------------------------------ 
 
2.17 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Transportes Escolares:------ 
Presente carta c/ entrada  n. 7147,  de  92.08.04,  solicitando  o 
pagamento de esc. 225.000$00, referente ao  transporte  de  alunos 
durante nove dias do mes de Julho/92.  Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Aprovado o pagamento".------------------------------- 
 
2.18 - CASA BARRANCA - Encargos com fornecimento de  refeicoes a 4 
grupos que animaram a  FIALI/92:   Aprovado,  por  unanimidade,  o 
pagamento das facturas de esc. 52.900$00 e 58.000$00. ------------ 
 
2.19 - RESTAURANTE O PRATO E RESIDENCIAL S. LUIS - Encargos com  a 
deslocacao de artesaos de Sines a Feira de Artesanato de Nisa:  -- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das facturas de 14.840$00 e 
16.000$00, respectivamente. -------------------------------------- 
 
2.20- JOAQUIM JOSE SUSANO ROSA PEREIRA - Encargos com apresentacao 
dos espectaculos que integraram as Festas de Agosto/92:  --------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento de esc. 130.000$00.-------- 
 
2.21 - PISCINA MUNICIPAL - Avaria na bomba de recirculacao: ------ 
Presente  informacao  dos  Parques  Desportivos  sobre  avaria  da  
referida bomba na noite de 18 para 19 de Agosto/92,  motivada  por 
falta de energia electrica.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:" Apresentar   a   EDP   participacao   de   avaria    enviando  
posteriormente a factura da reparacao".--------------------------- 
 
2.22 - MAQUINA FOTOCOPIADORA RANK XEROX (Pequena) - Avaria: ------ 
Presente informacao do Chefe da Reparticao Administrativa, sobre a 
avaria da referida maquina e propondo a aquisicao de  uma  maquina  
nova com a retoma da usada.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:"Concorda-se com a proposta.  Fazer  consulta  as  empresas  do  
ramo para aquisicao de uma fotocopiadora com tiragem aproximada de 
20/25 copias minuto, com retoma da Xerox 1035 avariada. ---------- 
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2.23 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE -  Estadio  Municipal - 
Construcao de um balneario:   Presente carta c/  entrada  n. 7209, 
de 92.08.06, apresentando orcamento no valor de  6.110.000$00+IVA, 
para a execucao da referida obra.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A Direccao do Vasco da Gama, transmitiu a necessidade 
legal de o Campo de Treinos dispor de  balnearios  para  a  equipa 
visitante e de arbitragem, por ali  passarem  a  ter  lugar  jogos 
oficiais.  Solicitada a sua colaboracao na execucao de um projecto 
vem este acompanhado de um orcamento  da  CAVOP.   Considerando  o  
preco muito elevado e a impossibilidade de os servicos  municipais 
executarem tal obra em curto prazo, propoe-se  consulta  a  outras 
empresas".-------------------------------------------------------- 
 
2.24 - MAPAS DE COMBUSTIVEL GASTO EM JUNHO E JULHO/92:  ---------- 
Presentes os mapas quantitativos referentes ao consumo de  gasoleo 
com as viaturas da Camara e de outras entidades locais.  --------- 
A   Camara   tomou  conhecimento  dos   mapas.    Deliberado,  por  
unanimidade, deduzir ao Ginasio Clube de Sines e ao Vasco da  Gama 
Atletico Clube, nos respectivos subsidios.  Considerar o custo  do 
gasoleo da Santa Casa da Misericordia, como subsidio, informando a 
Instituicao.   O valor referido como entrega a Junta de  Freguesia  
de Porto Covo, refere-se a trabalhos com a  maquina  para a Camara 
Municipal de Sines. ---------------------------------------------- 
 
2.25 - PAGAMENTOS DE FACTURAS DIVERSAS:   Aprovado, por unaimidade 
o pagamento de esc. 1.109379$00, conforme mapa que se anexa a acta 
 
2.26 - ENCARGOS BANCARIOS:  Aprovado, por unanimidade, o pagamento 
de esc. 830.752$80, conforme mapa anexo a esta minuta de acta.---- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO: ------------------------------------------ 
1.1 - DOMINGOS BETES FERNANDES CAMARAO E FRANCISCO  ANTONIO  BETES 
CAMARAO:      Presente  carta  c/  entrada  n. 1246,  de 92.08.11, 
informando que o interessado na aquisicao do armazem sito no  lote 
24 da Zona da Floresta e o Sr. JOAO CARLOS DA SILVA RAPOSO ALMEIDA 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido. A CMS  concorda 
com a venda do armazem e consequente transferencia do  direito  de  
superficie para o Sr. Joao Carlos da Silva Raposo Almeida. Oficiar 
o Sr. Joao Carlos Almeida de que a CMS manifestado maior interesse 
que a curto prazo proceda a  demolicao  e  remocao  da  construcao  
precaria que ocupa na Ribeira de Baixo".-------------------------- 
 
1.2 -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. Presente tambem, parecer tecnico da DSU 
sobre o assunto.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho de: "A DSU 
deve  elaborar  ate  30  de  Setembro  relatorio  complementar  da  
vistoria de acordo com o despacho de 90.10.01,de forma a habilitar 
a CMS a notificar nos termos legais os proprietarios do terreno".- 
 
1.3 - LINO DA SILVA E ALBERTO JOSE DA GRACA SEROMENHO:------------ 
Presente req. c/ entrada N. 671, DE 92.06.17, solicitando  que  se 
mantenham as areas na zona posterior dos lotes 1,  2  e  3,  sitos  
frente  as  Escolas  Primarias,  conforme  planta  de  localizacao   
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inicial e  que os lotes 2 e 3 tenham a mesma frente do lote 1,  ou  
seja 18 m. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Quanto  ao 
alargamento da frente de construcao dos lotes 2 e 3 para 18 metros 
concorda-se.  Quanto ao aumento da  profundidade  de  ocupacao  ao 
nivel do primeiro  piso,  concorda-se  em  principio,  devendo  os 
requerentes apresentar estudo de ocupacao que salvaguarde o numero 
de lugares de estacionamento e as circulacoes  pedonais  previstas  
no estudo da zona B, aprovada pela CMS.  Apos a apresentacao desse 
estudo e deliberacao da CMS, sera fixado o valor do m2 de  terreno  
que exceder a area ja vendida".----------------------------------- 
 
1.4 - FERNANDO JOSE C. ALVES:------------------------------------- 
Presente   processo  referente  ao   pedido  de  informacao  sobre  
viabilidade de cedencia de um terreno onde se  encontra  edificado  
um armazem sito na Zona Industrial, junto a  panificadora  do  Sr. 
Pedrosa.  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Informar  o 
requerente de que o terreno em que esta implantada a  oficina  bem 
como os acessos, fazem parte  da  area  cedida  legalmente  ao Sr.  
Pedrosa".--------------------------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - FRANCISCO ANTONIO ZACARIAS:--------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 587,de 92.05.27, solicitando aprovacao  
do projecto de construcao de uma moradia  que  pretender  levar  a  
efeito na Rua Candido da Silva, em Porto  Covo.  Presentes tambem,  
pareceres da DPU e da Junta de Freguesia de  Porto  Covo  sobre  o  
assunto.  Mereceu, por  unanimidade, o  despacho  de: "Aprovado  o  
presente projecto. Devera prosseguir com o estudo, tendo por  base  
o Dec-Lei 441/92, de 20 de Novembro".----------------------------- 
               
2.2 - JOSE PEDRO DE FARIA QUINTELA LUCAS:------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 1534,  de  92.07.03,  solicitando  
autorizacao para instalacao de um quiosque com esplanada no Jardim 
das Descobertas, em Sines. Presente tambem, parecer tecnico da  DPU 
sobre  o  assunto.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido. Embora a CMS esteja receptiva a instalacao no  Jardim  
das Descobertas de um equipamento de apoio  aos  utentes  so  apos  
estudo de localizacao sera aberto concurso para a sua  instalacao, 
pelo que devera aguardar esse concurso".-------------------------- 
 
3 - LOTEAMENTOS:-------------------------------------------------- 
3.1 - INVESTIFINATUR - INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS  TURISTICOS, 
LDA.  - Predio rustico n. 47, Seccao EE - Porto Covo: ------------ 
Presente processo referente ao pedido de licenciamento do projecto 
de  loteamento  do  predio  mencionado.   Presentes  os  pareceres  
tecnicos da DTO e DPU. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Para aprovacao do projecto de loteamento o requerente devera  dar   
satisfacao  as questoes constantes  do parecer tecnico  que  serao  
transcritas".----------------------------------------------------- 
 
4 - OBRAS MUNICIPAIS:--------------------------------------------- 
4.1 - CONCURSO   LIMITADO   PARA   EMPREITADA  DE  REFORMULACAO  E   
INSTALACAO DAS DIVISORIAS EXISTENTES NO 3. PISO  DO  EDIFICIO  DOS  
PACOS DO CONCELHO -  Presente processo  de  concurso  referido  em  
epigrafe   que   inclui   acta   da  abertura  das  propostas  dos 
concorrentes  (MONDITECA  -  Montagem   de   Divisorias  e  Tectos  
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Amoviveis, Lda;  CONSTRUCOES  LUIS  PIDWELL  E  BARBOSA,  LDA.)  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 obra  em  referencia  a  
MONDITECA pelo valor de 2.280.000$00 + IVA.----------------------- 
 
5 - PARQUES DE CAMPISMO:------------------------------------------ 
5.1 - EMPREENDIMENTO  TURISTICO  DE  S. TORPES, LDA  -  Parque  de  
Campismo de S. Torpes:   Presente  oficio c/ entrada  n. 1252,  de  
92.08.13, da Direccao-Geral do Turismo, enviando copia do oficio e  
do relatorio  da  vistoria  de  abertura  do  referido  Parque  de  
Campismo  realizada  pela Area  de Paisagem Protegida do  Sudoeste   
Alentejano e Costa Vicentina. Mereceu, por unanimidade, o despacho   
de: "Tomamos conhecimento. Fotocopiar o parecer da APPSACV para  o  
proprietario do  Parque de Campismo".----------------------------- 
 
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 23.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               


