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             Aos ONZE e DOZE  de  NOVEMBRO  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                         
             ANTONIO GONCALVES CORREIA                       
 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 15.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - O SR. V. FERREIRA COSTA APRESENTOU OS SEGUINTES ASSUNTOS:----- 
1.1 - CAMPO DE FUTEBOL  DA  QUINTA  DOS  PASSARINHOS  E  CAMPO  DE  
TREINOS DO ESTADIO MUNICIPAL/VGAC:       Aprovado, por unanimidade 
que  a  Sra.  V.  Eugenia  apresente  uma  proposta  que   resolva  
definitivamente este problema.------------------------------------ 
  
1.2 - PARQUE TIR:      Apos reuniao com o responsavel da Alfandega 
de Sines,  parece  que  este  tipo  de  infraestrutura  nao   sera  
necessario a partir de 1993. A CMS ira aguardar o  desenvolvimento 
deste assunto.---------------------------------------------------- 
 
1.3 - SOCIEDADE COLUMBOFILA VASCO DA GAMA:           Aprovado, por 
unanimidade, que a CMS ira executar com urgencia a construcao  dos 
novos pombais no ex-IOS.------------------------------------------ 
 
1.4 - AV. VASCO DA GAMA:          Apreciadas algumas situacoes que 
necessitam decisoes, designadamente,  muro  da  praia,  iluminacao  
publica, barracas dos pescadores. Em proxima sessao se decidira  o 
que for mais conveniente.----------------------------------------- 
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2 - A SRA. V. EUGENIA APRESENTOU OS SEGUINTES ASSUNTOS:----------- 
2.1 - FAROL DE SINES:         Ainda nao existe na Camara Municipal 
o projecto de alteracoes, o qual deve ja ser solicitado a Direccao  
Geral de Farois  com  urgencia.  Quanto  ao  valor  historico  dos 
equipamentos do Farol de Sines solicitar ajuda a Camara  Municipal 
de Vila do Bispo.------------------------------------------------- 
 
2.2 - DIA DO MUNICIPIO:           Revistas as varias iniciativas e 
a participacao do executivo da Camara.---------------------------- 
 
2.3 - PRIMEIRO  TORNEIO  INTERNACIONAL  DE  NATACAO   DO   LITORAL  
ALENTEJANO:              A CMS esta  receptiva  a  comparticipacao  
nesta iniciativa.------------------------------------------------- 
 
3 - O SR. V. CESAR BEJA APRESENTOU OS SEGUINTES ASSUNTOS:--------- 
3.1 - JARDIM DAS DESCOBERTAS - Limpeza e recuperacao:   Deliberado 
por unanimidade, que a DTO devera tomar conta desta  situacao  com  
urgencia, pois existem aguas estagnadas, repuxos avariados, bancos  
partidos, etc.---------------------------------------------------- 
 
3.2 - POSTOS DE I.P. DERRUBADOS:      Deliberado, por unanimidade,       
que se a EDP nao os remover urgentemente  os  servicos  da  CMS  o  
facam caso seja possivel.----------------------------------------- 
 
3.3 - VAZADOURO DA ESTRADA DO CERCAL:  Deliberado, por unanimidade 
que se proceda a vedacao com arame farpado, e colocacao de pessoal  
permanente para selecco dos lixos.-------------------------------- 
 
3.4 - RUA FRANCISCO LUIS LOPES:        Deliberado, por unanimidade 
que se volte a oficiar a PSP para que fiscalize  este  arruamento, 
onde so e permitido o transito das  07.00  as  09.00  horas,  para  
cargas e descargas.----------------------------------------------- 
 
4 - O SR. V. LANCA APRESENTOU OS SEGUINTES ASSUNTOS:-------------- 
4.1 - SEMINARIO SOBRE HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO REALIZADO NA 
NESTE:    As conclusoes vao ser enviadas a Camara.---------------- 
 
4.2 - JANTAR DE DESPEDIDA DO DR. LUIS  GRACA,  EX-GOVERNADOR  CIVIL 
DE SETUBAL:      Que decorreu no Montijo e em que a CMS esteve  por 
si representada.--------------------------------------------------- 
 
4.3 - REQUERIMENTOS APRESENTADOS SOBRE A SITUACAO DA  CAMARA  JUNTO  
DE VARIAS ENTIDADES:           O Sr. V. lanca voltou a referir  que 
aguarda respostas aos seus requerimentos.-------------------------- 
 
5 - O SR. V. SALVADOR APRESENTOU OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------ 
5.1 - CONCESSAO DO PARQUE DE CAMPISMO:                Apresentado o  
Relatorio/Resposta sobre o pedido de indmenizacao do  Sr.  Placido, 
apresentado em Sessao de 92.09.24.--------------------------------- 
 
5.2 - CONCURSO DE GASTRONOMIA:          O  executivo  da  CMS  sera  
convidado para acompanhar o Juri do Concurso ao  longo  de  todo  o  
Concurso.---------------------------------------------------------- 
 
5.3 - MAQUINAS PARA LIMPEZA DAS PRAIAS:        A CMS esta receptiva 
a adquirir com a Regiao de Turismo de Setubal mais  um  equipamento 
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deste tipo desde que a Regiao de Turismo  suporte  no  minimo  50%. 
Deliberado, por  unanimidade,  proceder  a  abertura   de  Concurso  
Limitado para este efeito.----------------------------------------- 
 
5.4 - PLANO DE ACTIVIDADES DA REGIAO DE TURISMO DE SETUBAL:-------- 
Informada  a  CMS  de  que  todas  as   nossa   iniciativas   estao  
contempladas no Plano.--------------------------------------------- 
 
6 - O SR. V. CORREIA APRESENTOU OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------- 
6.1 - INFANTRIO "CONCHINHA":       Inaugurado o espaco transito que  
decorreu de forma agradavel e com muito interesse das criancas.---- 
 
7 - DIARIO DO SUL:        Presente noticia publicada no  Jornal  "O 
Diario do Sul", sobre tres Empresas Espanholas que estao a negociar 
a sua instalacao na area de  Sines.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Solicitar a PGS o envio a CMS de memorias descritivas, 
ainda que resumidas, sobre as Unidades Industriais  previstas  para  
Sines: 1- INESPAL (aluminios);   2- Tabacos de Filipinas;   3- UMAR 
(cimenteira)."----------------------------------------------------- 
 
8 - TRABALHADORES DO PARQUE DE VIATURAS:       Presente  carta  dos 
trabalhadores em referencia, convidando o executivo da Camara, para 
o almoco convivio, que se realizara  no  dia  24  de  Novembro,  no  
Restaurante "Bom Petisco". Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Transmitido aos Srs. Vs. o convite."------------------------------ 
 
9 - GAT - GABINETE DE APOIO TECNICO - Convite:         Presente fax 
datado de 92.11.11, confirmando que o Jantar de Aniversario do  GAT 
tera lugar no Restaurante "O Brasao". Mereceu, por  unanimidade,  o 
despacho de:"Tomamos conhecimento."-------------------------------- 
 
10 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes  da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------- 
 
11 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 2 a 8 
de Novembro/92. A CMS suporta integralmente  os  respectivos custos  
nos termos do Regulamento.----------------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - AALA - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DO LITORAL ALENTEJANO:---- 
Presente carta com entrada n. 9912, de 92.11.04,  do  Sr.  Augusto  
Carlos P. Teixeira dando conhecimento da existencia da  Associacao 
referencia. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento."---------------------------------------------------- 
 
1.2 - ANAFRE - ASSOCIACAO NACIONAL DE FREGUESIAS  -  Restruturacao 
das forcas de seguranca:         Presente of. com entrada n. 9893, 
de 92.11.03,  enviando  a  recomendacao  aprovada  em  reuniao  de  
92.10.24,  referente  ao  assunto  em   epigrafe.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."---------------- 
 
1.3 - CCRA - COMISSAO DE  COORDENACAO  DA  REGIAO  DO  ALENTEJO  -  
Discussao da proposta do PDR para o Alentejo:     Presente of. com 
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entrada n. 9320,  de  92.10.16,  convidando  para  uma  reuniao  a  
realizar no dia 22  de  Outubro,  sobre  o  assunto  em  epigrafe.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"O Sr. Presidente informou 
a CMS sobre o resultado desta reuniao que contou com a presenca do 
Sr. Ministro Valente de Oliveira."-------------------------------- 
 
1.4 - DIRECCAO  REGIONAL  DO  AMBIENTE  E  RECURSOS  NATURAIS   DO  
ALENTEJO -  Sistema  de  residuos  solidos  do  Alentejo  Litoral,  
Aljustrel e Ferreira do Alentejo - Estudo 3:      Presente of. com 
entrada n. 9889, de 92.11.03, informando que no dia 15 de Outubro, 
foi lancado o concurso limitado para a  elaboracao  do  estudo  em  
epigrafe. A abertura das propostas tera  lugar  no  dia  92.11.05. 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  
Fotocopiar este oficio para o Sr. V. Cesar Beja  e  para  a  Enga.  
Rosa."------------------------------------------------------------ 
 
1.5 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - ILE'S -  D.N.  
46/86:          Presente of. com entrada n.  10101,  de  92.11.09, 
solicitando parecer sobre o formulario de  candidtura  apresentado 
por  Margarida  de  Oliveira  Goncalves  e  outra.  Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"A CMS  atribui  parecer  favoravel  ao 
projecto de Margarida O. Goncalves, pois  considera  de  interesse  
economico e social para o Municipio."----------------------------- 
 
1.6 - INH - INSTITUTO NACIONAL DE HABITACAO - Variacao do   parque  
habitacional  entre  1981  e  1991  (intercensos)   versus   fogos  
concluidos no mesmo decenio:        Presente  of.  com  entrada n.  
10048, de 92.11.06, enviando o trabalho elaborado pelo INH,  sobre 
o assunto em epigrafe.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:  
"Tomamos conhecimento."------------------------------------------- 
 
1.7 - LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES - Assembleia de Delegados:--- 
Presente of. com  entrada  n.  10180,  de  92.11.10,  enviando  um  
exemplar das conclusoes da Assembleia de Delegados,  realizada  no 
dia  31  de  Outubro,  referente  as  dividas  dos   Hospitais   e  
Administracoes Regionais de Saude.  Mereceu,  por  unanimidade,  o   
despacho de:"Tomamos conhecimento."------------------------------- 
 
1.8 - MINISTERIO  DA  DEFESA  NACIONAL  -  EXERCITO   PORTUGUES  -  
Exercicios de fogos reais:       Presente of. com entrada n. 10181 
de 92.11.10, informando que se ira realizar no dia 18 de  Novembro 
um exercicio terrestre com execucao de fogos reais  com  bocas  de  
fogo e misseis antiaereos. Mereceu, por unanimidade, o despacho de  
"Tomamos  conhecimento.  O  Gabinete  de  Informaco  procedera   a  
divulgacao deste aviso."------------------------------------------ 
 
1.9 - PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA - Convite:------------- 
Presente of. com entrada n. 9887, de 92.11.03, convidando para uma 
visita as instalacoes das unidades de conversao que estao em  fase 
de construcao na Refinaria  de  Sines,  no  dia  16  de  Novembro.   
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento. 
Fotocopiar para o Sr. Presidente."-------------------------------- 
  
1.10 - TELECOM PORTUGAL - Inauguracao  do  computador  digital  de  
Santiago do Cacem:            Presente of. com entrada n. 9975, de 
92.11.05, enviando a documentacao que foi  distribuida  aquando da 
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Inauguracao  acima  mencionada.  Mereceu,   por   unanimidade,   o   
despacho de:"Tomamos conhecimento."------------------------------- 
 
1.11 - UDP - UNIAO DEMOCRATICA POPULAR - Despedimentos na NESTE:-- 
Presente of. com entrada n. 9981, de 92.11.05, expressando  a  sua  
solidariedade  com a posicao da CMS, de  apoio  aos  trabalhadores  
despedidos da NESTE. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  
"Tomamos conhecimento."------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 216: A Camara Municipal tomou 
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes valores 
  - Operacoes Orcamentais   (menos)     22.496.961$00 
    Operacoes Tesouraria                65.297.228$00 
 
2.2 - AMDB - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA:--------  
Presente of. com entrada n. 9936, de 92.11.04, enviando  fotocopia 
da documentacao referente a reuniao da  Assembleia  Intermunicipal 
que se realizou  no  passado  dia  29  de  Outubro.  Mereceu,  por  
unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Aprovada  a  
comparticipacao mensal da CMS no valor de esc. 40.000$00,  durante  
1993."------------------------------------------------------------ 
 
2.3 - ESCOLA PRIMARIA DE SINES N. 1 - Mapas da Cantina Escolar:--- 
Presente of. datado de 92.11.04, enviando os mapas de movimento da 
Cantina, referentes aos meses de Setembro e Outubro. Solicitando a 
liquidacao  da  importancia  de  esc.  237.741$50.  Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."---------------- 
 
2.4 - GINASIO CLUBE DE SINES - Transportes de alunos:------------- 
Presente of. com entrada  n.  9959,  de  92.11.04,  solicitando  o  
pagamento de 525.000$00, referente ao transporte de alunos durante  
o mes de Outubro. Mereceu, por unanimidade o despacho de:"Aprovado 
o pagamento."----------------------------------------------------- 
 
2.5 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Transportes de alunos: 
Presente of. com entrada  n.  9873,  de  92.11.02,  solicitando  o  
pagamento de  2.947.560$00,  referente  ao  transporte  de  alunos  
durante o mes de Outubro. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Aprovado o pagamento."------------------------------------------- 
 
2.6 - XI VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA - Proposta de Orcamento:-- 
Presente of. com entrada n. 10059, de 92.10.06, enviando  proposta 
de orcamento para a  XI  edicao.    Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A CMS concorda com:  1- Partida e etapa - 240  contos 
ou  2- Passagem - 130 contos, por ordem de prioridades."---------- 
 
2.7 - HABITACAO MUNICIPAL SITA NO BAIRRO DO FAROL, N. 3:---------- 
Presente informacao da Fiscalizacao Municipal, com entrada n. 9879 
de 92.11.02, comunicando que a habitacao em  epigrafe  e  habitada  
pelo Sr. Fernando Antonio Pinto da Silva,  visto  que  a  Sra.  D.  
Teresa do Carmo Paixao Silva Pinto, retirou todos os seus  haveres  
da  referida  habitacao  e  deixou  o   Concelho.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovada a realizacao do  contrato  de  
arrendamento com o Sr. Fernando A.P. Silva."---------------------- 
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2.8 - GINASIO CLUBE DE SINES - Colocacao de telefone:     Presente 
of. com entrada n. 9908, de 92.11.04, solicitando a  colocacao  de  
um telefone, no Ginasio do Povo, para apoio aos atletas da  Seccao  
de Ginastica. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Requisitar  
aos CTT/Telecom uma  linha  de  rede  no  Ginasio  do  Povo.  Este  
telefone esta sujeito as mesmas regras dos telefones da CMS."----- 
 
2.9 - ROGERIO LUZ DE JESUS - Venda de terreno em hasta publica:--- 
Presente carta com entrada n. 10123, de  92.11.09,  informando  de  
que a Firma que vai construir e  explorar  o  espaco  comercial  a  
implantar no terreno vendido em hasta  publica  do  dia  92.10.20,  
ainda vai a identidade juridica, pelo que propoe  o  pagamento  do 
terreno na proxima semana e a realizacao  da  escritura  quando  a  
Firma estiver legalizada. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Sao deferidas as duas  pretensoes  do  requerente.  Pagamento  do  
terreno durante a semana de 16 a 21  de  Novembro  e  escritura  a 
concretizar em Dezembro."----------------------------------------- 
 
2.10 - VENDA EXTRAJUDICIAL DO DIREITO DE  SUPERFICIE  PENHORADO  A  
FRIZIL-SOCIEDADE FRIGORIFICA DE SINES, LDA, COM SEDE NA ZIL-2,  EM  
SINES:            Presente informacao da Directora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, comunicando ter  estado  presente  no  
leilao acima mencionado, tendo a adjudicacao sido feita  ao  lanco 
mais elevado; que o Dr. Leonel fora  contactado  pela  agencia  de  
leiloes oferencendo a venda do imovel  a  CMS  por  30.500  contos 
porquanto 2.000 contos correspondiam ao valor dos  moveis;  que  a  
Leiloeira cobraria pelos servicos prestados 5% acrescido de IVA, o 
que daria o montante de 1.769 contos a pagar a cabeca; atraves  de 
requerimento ao Chefe da Reparticao de Financas era possivel pagar 
os 2/3 dentro de 6 meses. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"A CMS  nao  pretende  exercer  o  direito  de  preferencia  nesta  
transaccao."------------------------------------------------------ 
 
2.11 - PARQUE DE CAMPISMO DE SINES - CONCESSIONARIO LUIS PLACIDO:- 
Presente of. com entrada n. 8444,  de  92.09.18,  solicitando  que 
sejam adquiridos  pela  CMS  os  4  temporizadores  para  o  Bloco   
Balneario n. 3. Junto envia factura no valor de esc. 272.716$00.-- 
Presente proposta do Sr. V. Ferreira Costa, para que se proceda ao 
pagamento  da  referida  factura.  Mereceu,  por  unanimidade,   o  
despacho de:"Aprovada a proposta do Sr. V. Ferreira Costa."------- 
 
2.12 - PARQUE DE CAMPISMO DE SINES - CONCESSIONARIO LUIS PLACIDO:- 
Presente   parecer   sobre   a   reclamacao    apresentada    pelo  
Concessionario  do  Parque  de  Campismo  de  Sines.  Da  vistoria  
efectuada ao Parque de Campismo, propoe-se  adoptar  os  seguintes 
criterios: 
- O servico de lavagem de carros exterior ao Parque de Campismo  e 
  que pertence a CMS, nao faz parte do contrato de concessao; 
- A falta da casa do guarda, motivada pela falta de  acordo  entre 
  o concessionario e o encarregado da Camara, poderia ser  suprida 
  pelo aluguer de  instalacao  alternativa  para  o  guarda  sendo  
  previsto uma despesa de 50.000$00/mes,100.000$00 nos dois meses, 
  sendo este valor que contrapomos ao apresentado; 
- A falta de balneario podera ser calculada da seguinte forma: 
  Area total do Parque                 45.680 m2  
  Area servida por este balneario       6.000 m2 
  %                                        13% 
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  Desvalorizacao da 1. prestacao      834.65 contos 
  Desvalorizacao da 2. prestacao      951,6  contos 
  Considerando que apenas nos 4 meses de  Verao  o  concessionario  
  foi efectivamente prejudicado conforme  espirito  da  reclamacao 
  correspondendo o valor de 694,75 contos.  
Mereceu, por unanimidade,o despacho de:"Concorda-se com a proposta 
constante deste parecer. Informe-se o concessionario da posicao da 
Camara perante a sua carta de 92.09.18."-------------------------- 
 
2.13 - EMOLUMENTOS NOTARIAIS:     Presente informacao da Seccao de 
Contabilidade, comunicando que a receita operacoes  de  tesouraria  
passou a receita orcamental de acordo com o n. 2 do art. 55. do DL 
247/87, de 17 de  Junho,  a  importancia  de  71.784$00.  Solicita  
informacao se a verba em referencia podera passar para os Servicos 
Sociais. mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Aprovada  a  
transferencia para os Servicos Sociais de  71.784$00,  relativo  a  
emolumentos notariais."------------------------------------------- 
 
2.14 - HIDROMECANELECTRICA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 
E ELECTROMECANICOS, LDA - Fornecimento e  montagem  de  uma  bomba  
centrifuga e respectivo equipamento:              Presente of. com 
entrada n. 8769, de 92.09.30, enviando factura n. 2521 no valor de 
esc. 368.130$00,  referente  a  obra  acima  mencionada.  Presente  
parecer tecnico da DTO. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: 
"Aprovado o pagamento."------------------------------------------- 
 
2.15 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente informacao com entrada n. 9877, de 92.11.02,  solicitando  
o pagamento da factura n. 86, no valor de esc. 8.240$00, referente 
a diversos generos do Bar fornecidos durante o mes de  Outubro  ao 
Gabinete de  Apoio.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado o pagamento."------------------------------------------- 
 
2.16 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente informacao com entrada n. 9878, de 92.11.02,  solicitando  
a liquidacao da importancia de 145.100$00, referente  a  refeicoes 
fornecidas a credito a pessoal da CMS, durante o mes de Outubro.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."--- 
 
2.17 - PAGAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS E ENCARGOS BANCARIOS:------- 
Aprovado, por unanimidade, o presente mapa de facturas no valor de 
esc. 424.035$00 e encargos bancarios no valor de esc. 1.039.379$00 
 
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.  1.707.851$50.------------------- 
 
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. 670.245$00.------ 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - ARMAZENS DE PESCA EM PORTO COVO:---------------------------- 
Presente processo referente as inscricoes para armazens na zona da  
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Baia de Porto Covo. Presente, ainda, listagem dos interessados  em 
lotes de terreno para  construcao  de  armazens  para  uma  futura  
atribuicao, por ordem de prioridades, que fica anexa a  minuta  da  
presente acta. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Aprovado  
que  seja entregue 1 lote a  cada  concorrente  da  1.,  2.  e  3.  
prioridades. Solicitar parecer a J.F. de Porto Covo."------------- 
 
1.2 - ARMAZENS SITOS NA ZIL-1:------------------------------------ 
Presente proposta do  Sr.  V.  Ferreira  Costa,  para  que   sejam  
retirados lotes de terreno na ZIL-1.------------------------------  
Lote 45 - Maria da Encarnacao Pereira da  Conceicao, tem escritura 
          e tem algumas obras de construcao. 
Lote 80 - Anibal Manuel Viegas, nao tem escritura e nao deu inicio  
          a qualquer construcao. 
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Concorda-se  com  a  
presente proposta.  Informe-se  os  dois  municipes,  que  poderao  
candidatar-se a novos  terrenos,  quando  tiverem  condicoes  para  
construcao das respectivas obras."-------------------------------- 
 
1.3 - ANTONIO MANUEL PATRICIO ROCHA:------------------------------ 
Presente req. com entrada n. 1618, de 92.11.02, informando que por 
motivos financeiros nao foi possivel terminar a obra do lote 39 da  
ZIL-1, solicita um prazo de  1  ano  para  a  conclusao  da  obra.   
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Indeferido.  Devera  
informar a CMS se esta ou nao em condicoes de concluir a  obra  no  
prazo maximo de 120 dias."---------------------------------------- 
 
1.4 - ODILIO MARIA:----------------------------------------------- 
Presente req. com entrada n. 1626, de 92.11.03, informando que por 
motivos financeiros nao foi possivel terminar a obra do  lote  165  
da ZIL-1, informa ainda que  a licenca de construcao so termina  o 
prazo em 92.12.31. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A  CMS   
aceita a justificacao do requerente e espera  que  a  obra  esteja 
concluida ate 92.12.31."------------------------------------------ 
 
1.5 - ALBERTINO GLORIA PEREIRA:----------------------------------- 
Presente carta com entrada n. 1659, de 92.02.21, expondo  sobre  o 
problema de ligacao de esgotos a sua habitacao sita na  Rua  Ramos  
da Costa, n. 15, em Sines.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Oficiar o Sr. Teixeira, o Sr. Higino e  o  Sr.  Albertino  que 
face as varias posicoes inconciliaveis assumidas, nao e possivel a 
Camara resolver o problema."-------------------------------------- 
 
1.6 - SOFRAPEIXE - SOCIEDADE PRODUTORA DE FARINHAS DE PEIXE, LDA:- 
Presente of. com entrada n. 1616, de  92.11.02,  apresentando  uma 
exposicao referente a deliberacao da Camara de 92.09.30,  sobre  o  
encerramento do ramal de esgotos que serve a Empresa em referencia  
em virtude da mesma nao estar  a  cumprir os parametros  aprovados  
quanto aos efluentes enviados para  a  rede  publica  de  esgotos. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Acusar  a  recepcao.  E 
entendimento  da  Camara  que  o   funcionamento   desta   Unidade  
Industrial tem sido desde o inicio uma confrontacao permanente com 
a autarquia e a populacao  de  Sines.  Entendemos  que  a  Unidade  
devera ser encerrada e so reaberta quando tiver a plena certeza de 
que a sua laboracao respeitara a legalidade, a saude publica  e  a 
populacao de Sines. A CMS ira por consequencia dar execucao ao seu 
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despacho de 92.09.30. Com conhecimento ao IPCP, DGQA, MIE-Evora  e 
Assembleia Municipal."-------------------------------------------- 
 
1.7 - COOPCOVO - COOPERATIVA DE CONSTRUCAO E HABITACAO, PORTO COVO 
Presente fax com entrada n. 1624, de 92.11.03,  enviando  listagem 
dos associados que nao habitam os fogos da  Cooperativa.  Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de: "Aprovada  a  seguinte  iniciativa  
junto dos socios da Cooperativa que nao habitam em permanencia  em  
Porto Covo: - Calcular o valor de cada terreno a 12.500$00/m2 +  a 
quota parte dos gastos efectivos da  Camara  com  infraestruturas. 
Este calculo deve ser feito com urgencia a fim de se  responder  a  
Coopcovo e a estes associados."----------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - JORGE MARIA DA ASSUNCAO E FERNANDO MANUEL PERES:------------ 
Presente req.  com  entrada  n.  1163,  de  92.10.16,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao de um edificio de 6 pisos+cave 
sito no Loteamento Judice Fialho, n. 3, em Sines. Presente parecer 
tecnico da DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovado 
o  presente  projecto  de  arquitectura.  Devera   apresentar   os  
restantes projectos de especialidade. O DAF devera calcular a nova 
TMU face ao aumento  da  area  de  construcao  e  a  alteracao  de  
utilizacao para futura cobranca."--------------------------------- 
 
3 - LOTEAMENTOS:-------------------------------------------------- 
3.1 - VIVA - PROMOCAO IMOBILIARIA, LDA:--------------------------- 
Presente of. com entrada n. 1296, de 92.08.14, solicitando que:--- 
1- A CMS abra concurso e mande executar a  empreitada  relativa  a 
construcao da variante a Porto Covo; 
2- A CMS comunique o valor final da adjudicacao, bem como a  forma  
e prazo de pagamento; 
3- A CMS informe qual  a  forma  de  desconto  do  1/3  do  valor,  
correspondente a comparticipacao da CMS nos custos  dos  projectos 
de alteracoes e insercao da variante na Estrada Marginal.--------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Proceder  a  abertura  de 
concurso para execucao da obra "Variante de Porto Covo". Quanto ao 
pagamento de 1/3 do valor dos projectos que a  CMS  suportara  tal 
podera ser deduzido da TMU (proxima prestacao)."------------------ 
 
 
*** ERAM 21.00 HORAS FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS, RECOMECANDO 
OS MESMO NO DIA SEGUINTE AS 15.00  HORAS.------------------------- 
 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA (CONTINUACAO):-------------------------- 
12 - MERITO EXCEPCIONAL:------------------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, que as promocoes ou subidas de  escalao  
dos trabalhadores  que  foram  objecto  de  atribuicao  de  merito  
excepcional, tenha plenos efeitos a partir da data da aprovacao da 
Assembleia Municipal de Sines.------------------------------------ 
 
13 - NOTARIADO PRIVATIVO:----------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, que o Notariado Privativo da  CMS  fica  
sob responsabilidade do Sr. Francisco Jose Vilhena Roberto,  Chefe 
da Reparticao Administrativa, durante a ausencia ou empedimento da 
Dra. Assuncao Duque.---------------------------------------------- 
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14 - VISITA DO SR. PRESIDENTE AO PARLAMENTO EUROPEU:-------------- 
Presente  varia  documentacao  trazida  pelo   Sr.  Presidente  do  
Parlamento Europeu, relacionada com  questoes  ambientais.  A  CMS  
tomou conhecimento.----------------------------------------------- 
 
15 - CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES "A GAIVOTA":---------- 
Presente carta de um grupo de alunos do ATL, datada  de  92.11.06,  
solicitando a oferta de uma maquina  de  escrever.  Aprovada,  por   
unanimidade, a oferta  de uma maquina de escrever, o  Sr.  Roberto  
fara a entrega e escolhera a mais adequada.----------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA (CONTINUACAO):-------------------------- 
2.18 - REFEITORIO MUNICIPAL - Situacao Financeira:---------------- 
Presente informacao da Directora de Departamento Administrativo  e  
Financeiro sobre o movimento do Refeitorio durante o mes de Julho. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."--- 
 
2.19 - CONCURSO  PARA AQUISICAO DE VARREDOURA MECANICA:----------- 
Presente informacao da DTO, juntando processo de Concurso Limitado 
para  aquisicao  da  maquina  acima   mencionada.   Mereceu,   por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Aprovados  os  documentos  anexos.  
Proceder a realizacao de concurso publico."----------------------- 
 
2.20 - CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE UMA VIATURA  PARA  OS  
SERVICOS MUNICIPAIS DE 22.000 KG:--------------------------------- 
A CMS esta inclinada para o veiculo pesado Mercedes Benz 2629-K/38 
6x4 - 26T. Deliberado, por unanimidade, solicitar a  C.  Santos  o  
leasing para o modelo acima referido (pode ser via fax).---------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS (CONTINUACAO):--------------------------- 
1.8 - ANTONIO CONCEICAO PARREIRA:--------------------------------- 
Aprovado, por  unanimidade,  proceder  a  correccao  do  valor  de 
611.890$00 deduzindo-lhe 73.000$00 relativo a 88 sacos de  cimento  
que nao existem. Informe-se os interessados com conhecimento a J.F 
Porto Covo.------------------------------------------------------- 
 
4 - OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS:--------------------------------- 
4.1 - ESCOLA SECUNDARIA DE SINES ES/42T:-------------------------- 
Presente of. da DRES - Direccao Regional de Educacao do  Sul,  com   
entrada n. 10051, de 92.11.06, informando que nada tem a  objectar   
a  proposta  de  adjudicacao  da  obra  a  empresa   SOMEC,   pela   
importancia de esc. 360.138.853$00. Informa, ainda,  que  a  verba  
correspondente a participacao da DRES, para o corrente ano,  e  de  
100.000.000$00. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Nos  
termos do  Protocolo CMS/DRES e adjudicada a SOMEC a empreitada de  
construcao da Escola Secundaria de Sines ES/42T por 360.138.853$00   
Proceda-se a execucao da escritura e  restante  documentacao  para   
visto do TC. Informe-se para os devidos efeitos a DRES."---------- 
 
4.2 - PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE EXPANSAO III:------------------ 
Presente proposta do Sr. V. Ferreira Costa,  sobre  a  revisao  do  
Estudo  em  referencia,  que  foi  elaborado  em  1977  pela  HP -  
Hidrotecnica  Portuguesa. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Aprovado o ajuste directo com a HP, por ter sido a empresa autora 
do estudo inicial. Solicitar a HP. proposta para revisao da PPU da 
Zona de Expansao III da Vila de Sines."--------------------------- 
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4.3 - PISTA DE ATLETISMO:----------------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 1632, de 92.11.05,  do  GAT - Gabinete   
de Apoio Tecnico, enviando pecas escritas e desenhadas  referentes 
ao projecto acima referido. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Aprovado o presente projecto. Solicitar aos servicos (DPU,DSU) 
que verifiquem se tudo esta completo."---------------------------- 
 
V - PESSOAL:------------------------------------------------------ 
1 - JOAO MARIA PEREIRA DO O PACHECO:------------------------------ 
Presente carta com entrada n. 7859, de  92.08.31,  solicitando  um 
subsidio de apoio ao  Curso  de  Linguas  Estrangeiras,  que  sera  
facultado pelo Centro de Linguas de Sines e apoioado  pelo  Goethe  
Institut, a Cambridge School e a Universite de Toulouse.  Presente 
proposta do Sr. V. Salvador, sobre a  atribuicao  de  um  subsidio  
mensal de 8.000$00 ao Sr. Joao Pacheco, pelo mesmo prestar  grande 
colaboracao sempre que solicitada.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Concorda-se com a proposta  do  Sr.  V.  Salvador.  O  
Curso a subsidiar constitui enriquecimento  profissional  para   o  
trabalhador adequando-se plenamente, e so por isso a sua funcao na 
Camara Municipal. Aprovado um subsidio mensal de 8.000$00 a partir 
do mes de Setembro. Devera  anexar  o  documento  de  matricula  e  
posteriormente o aproveitamento  do  ano.  Por  se  tratar  de  um  
familiar do Sr. Presidente este nao participou na discussao  deste 
assunto tendo-se ausentado da Sala."------------------------------ 
 
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 19.00 horas.---------------------------- 
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