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             Aos NOVE de DEZEMBRO 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 - ENCERRAMENTO DAS INSTALACOES E SERVICOS DIA 92.12.11:---------   
Na sequencia do plenario de 92.11.28 e do Conselho Geral  da  ANMP   
de 92.11.24, a Camara Municipal decide: 
Aprovar, por maioria,com o voto contra do Sr. V. Lanca o seguinte: 
1 - Dar tolerancia de ponto aos trabalhadores da CMS  com excepcao 
dos seguintes servicos: 
a) Piquete de aguas, esgotos e electricidade; 
b) Piquete do cemiterio; 
c) Cantinas escolares; 
d) Transportes escolares; 
e) Recolha de lixo (so contentores). 
2 - Convocar  um  plenario  com  todos   os   trabalhadores   para  
esclarecimento da situacao para o dia 92.12.10, as 16.00 horas, no 
Salao do Povo. 
3 - O  Sr.  V.  Correia  fara  um  comunicado  a  populacao   para  
esclarecimento do que esta a acontecer. 
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4 - O Sr. V. Correia  deslocar-se-a  a  Radio  Sines  para  melhor 
divulgacao e solicitara a Radio Sines para que faca a cobertura do  
plenario. 
5 - Solicitar a CRT que designe um conjunto de trabalhadores  para 
que 6. feira, dia 92.12.11, destribua o  comunicado produzido pelo  
Sr. V. Correia, pela populacao de todo o Municipio. 
6 - O Gabinete de Apoio devera contactar todos os  eleitos  locais 
(Municipio e Freguesias) convidando-os a deslocacao  a  Lisboa,  a  
Assembleia da Republica, as 11.00 horas do dia  92.12.11. Saida de  
Sines as 08.00 horas. 
7 - Convidar a CRT a acompanhar os eleitos  que  se  deslocarao  a  
Lisboa. 
 
2 - PLANO GERAL DE URBANIZACAO DE PORTO COVO:      Deliberado, por 
unanimidade, solicitar a Assembleia Municipal a realizacao de  uma 
sessao extraordinaria para apreciacao deste plano.---------------- 
 
3 - TAXA A APLICAR NA CONTRIBUICAO AUTARQUICA:     Deliberado, por 
maioria com os votos contra dos Srs. Vs. Lanca e Salvador,  que  a   
CMS fixe em 1.3 a taxa a aplicar na  Contribuicao  Autarquica  nos  
termos do Decreto-Lei 211/90.  Solicitar  aprovacao  a  Assembleia  
Municipal de Sines na proxima sessao extraordinaria.-------------- 
 
4 - DESLOCACAO A BRUXELAS:         O Sr. Presidente informou a CMS 
do resultado da visita, a Bruxelas, das Associacoes de  Municipios  
do Alentejo e do Congresso sobre o Alentejo, cujos  relatorios  se  
encontram em anexo.----------------------------------------------- 
 
5 - ALTERACAO AO ESTUDO DO LOTEAMENTO DO FAROL:  O estudo pretende  
utilizar o acesso pedonal nas traseiras dos lotes  (90 a 95)  como  
acesso as garagens, visto existir um desnivel de cerca de 1,20m de   
altura. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Nao  se concorda   
pelos custos adicionais que trara a Autarquia."------------------- 
 
6 - REGULAMENTO DO VAZADOURO MUNICIPAL:              Aprovada, por  
unanimidade, a proposta de Regulamento do Vazadouro Municipal.  Ao 
Dr. Leonel para o tratamento tecnico adequado. Apos este  trabalho  
trazer a proposta de regulamento novamente a CM."----------------- 
 
7 - CONTRATO DE EMPRESTIMO EM CONTA CORRENTE:        Aprovado, por 
maioria, com um voto contra do Sr. V. Lanca e uma abstencao do Sr. 
V. Salvador, o presente contrato entre a Caixa de Credito Agricola  
Mutuo de Santiago do Cacem e a Camara Municipal de Sines,  ate  ao 
montante de  vinte  e  cinco  milhoes  de  escudos.  Solicitar   a  
ratificacao a Assembleia Municipal.------------------------------- 
 
8 - PLANO DE ACTIVIDADES E ORCAMENTO PARA  1993:        Presente o 
Plano de Actividades e Orcamento em epigrafe. A CMS, apos analise,   
decidira na proxima sessao de 92.12.16.--------------------------- 
 
9 - UDP - UNIAO DEMOCRATICA POPULAR:          Presente  comunicado 
sobre a decisao unanime dos Municipios e Freguesias de todo o Pais 
em encerrar os servicos no proximo dia 11 de Dezembro, em protesto 
contra o Orcamento Geral de Estado/93. Mereceu, por unanimidade, o 
despacho de:"Tomamos conhecimento. Acusar a recepcao."------------ 
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II - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:----------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE GERAL:--------------------------------------------- 
1.1 - AMDB - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA - Normas 
para a utilizacao de subvencoes globais:          Presente of. com  
entrada n. 10728,  de  92.11.26,  enviando  copia  dos  documentos  
mencionados em epigrafe. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Tomamos conhecimento."------------------------------------------- 
 
1.2 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - OE/93 
Presente of. com entrada n. 10708, de 92.11.26, enviando  sugestao 
para a publicacao de publicidade num jornal de expansao nacional e 
noutro de ambito local, relacionada com as consequencias,  para  o 
Poder Local da aprovacao da Proposta  de Orcamento do Estado  para  
1993. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a  emissao  
de um comunicado referindo quais as obras que nao serao realizadas  
em 1993 e  que  constam  da  introducao  do  Plano de Actividades.  
Publicar um anuncio na imprensa Regional e Local  e  difundir  nas 
Radios Locais".--------------------------------------------------- 
 
1.3 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES -  PDR: 
Presente of. com entrada n. 11002, de  92.12.07, informando  sobre  
as conclusoes da reuniao do passado dia 26 de Novembro, com os Srs    
Ministros do Planeamento e Ordenamento do Territorio e do Ambiente 
e  a  Sra.  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  Regional,  
referente ao futuro  PDR.   Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Tomamos conhecimento."---------------------------------------- 
 
1.4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM - SIGM's 92:---------- 
Presente of. com entrada n. 10997, de 92.12.07,  enviando  convite 
para o Encontro/Debate  "SIGM's 92",  que  se  destina  a  debater  
Sistemas de Informacao Georeferenciada de Ambito Municipal, que se 
realiza no dia 92.12.12. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Acusar a recepcao. Informar que por compromissos ja assumidos nao 
nos e possivel estar presente a esta iniciativa."----------------- 
 
1.5 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO - PO/LA 
Projecto: Parque de Feiras e Exposicoes:        Presente  of.  com 
entrada n. 10585, de 92.11.23, informando que por se tratar apenas 
da aquisicao do Pavilhao referente ao projecto em epigrafe, nao  e  
possivel   descomprometer   o   saldo   existente.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."---------------- 
 
1.6 - COMPANHIA  DE  SEGUROS  BONANCA  -  Seminario  "Seguranca  e  
Higiene no Trabalho":        Presente of. com entrada n. 10712, de  
92.11.26,convidando a estar presente no Instituto Franco-Portugues 
nos proximos dias 10 e 11  de  Dezembro,  a  fim  de  assistir  ao  
Seminario em referencia. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Agradecer o convite. Informar que por compromissos inadiaveis nao  
nos e possivel estar presente."----------------------------------- 
 
1.7 - GAT - GABINETE DE APOIO TECNICO - Programa ENVIREG:--------- 
Presente of. com entrada n. 9135,de 92.10.13, enviando o Memorando 
sobre o programa ENVIREG, referente ao  Sub - Programa 5 - Reforco 
Institucional e Tecnico de  Apoio  a  Gestao  Ambiental.  Presente  
parecer tecnico da Enga. Natalia. Presente, ainda,indicacao do Sr.  
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V. Ferreira Costa, que estava prevista  a  criacao  do  Centro  de  
Servicos que foi rejeitado pelas Camaras. Tornando-se porem viavel  
dentro do mesmo programa adquirir equipamento, para complementar o  
laboratorio ja existente  no  GAT  de  Grandola.  Propoe  assim  a  
aquisicao de equipamento (mala termica e frigorifico) bem como  de  
uma viatura para o pessoal que procedera a recolha das amostras da  
ETAR. Este procedimento sera seguido em  principio  por  todos  os  
Municipios da AMLA. Mereceu, por unanimidade o despacho de:"Propor  
a AMLA esta iniciativa, que merece o acordo da CMS."-------------- 
 
1.8 - MINISTERIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - Radioactividade 
Ambiente:           Presente of. com entrada n.  10827,  92.11.30, 
informando que tendo em  conta  os  resultados  das  campanhas  ja       
efectuadas a melhor estimativa actual para o debito medio da  dose 
que corresponde a nossa localizacao e de 0,5 msv/ano. Mereceu, por 
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."---------------- 
 
1.9 - GRUPO  PARLAMENTAR  DO   PARTIDO   COMUNISTA   PORTUGUES   -      
Reestruturacao das Forcas de Seguranca:           Presente of. com  
entrada n. 10841, de 92.11.30, enviando fotocopia do  Projecto  de  
Lei do PCP sobre a criacao dos Concelhos Municipais  de  Seguranca  
das Populacoes. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Acusar a recepcao."--------------------------------- 
 
1.10 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - 1. Torneio de Natacao  
do Litoral Alentejano:          Presente of. com entrada n. 10975,  
de 92.12.04, convidando a CMS a estar presente no  Torneio   acima  
mencionado, que tera lugar  no  dia  12  de  Dezembro,  na Piscina  
Municipal de Grandola. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Agradecer o convite. A CMS estara  presente  atraves  da  Sra. V.  
Eugenia."--------------------------------------------------------- 
 
1.11 - JACINTO PADARTE - Habitacao sita no Bairro do Farol,  n.  2  
em Sines:        Presente informacao da Fiscalizacao Municipal com  
entrada n. 9343, de  92.10.19,  comunicando  que  a  habitacao  em  
referencia se  encontra  totalmente  degradada,  sendo  necessario  
lavar as paredes (ou pintar), arrancar o chao,  colocar  portas  e  
janelas novas e proceder a reparacao da  canalizacao  da  cozinha.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."--- 
 
1.12 - JORGE MARIA FERNANDES  MARQUES  -  Cedencia  do  Refeitorio  
Municipal:       Presente carta com entrada n. 11032, de 92.12.07,  
solicitando a cedencia do refeitorio, para o dia 19  de  Dezembro.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido."--------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N.233: ------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
Operacoes Orcamentais         9.055.272$50     
Operacoes de Tesouraria      57.028.786$50    
 
2.2 - VGAC-VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - 1. Torneio Internacional  
de Natacao do Litotal Alentejano:         Presente of. com entrada  
n. 10856, de 92.11.30, solicitando apoio para a  concretizacao  do  
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torneio em referencia que se realizara  na  Piscina  Municipal  de  
Grandola. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "Aprovado um  
subsidio de 50.000$00."------------------------------------------- 
 
2.3 - COMISSAO DE CARNAVAL DE SINES:      Presente of. com entrada  
n. 10205, de 92.11.11, solicitando que a CMS proceda ao  pagamento  
da factura n. 603, no valor de esc. 5.568.000$00, da Firma Castros 
Iluminacoes Festivas, Lda, referente ao  aluguer  das  iluminacoes  
decorativas do Carnaval de Sines/92. Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado que a CMS aceite uma letra a  Firma  Castros  
no valor do factura anexa. Solicitar  a  Firma  Castros  uma  nova  
factura em nome da CMS."------------------------------------------ 
 
2.4 - HP - HIDROTECNICA PORTUGUESA - Projecto da Av. Vasco da Gama  
- Facturacao:       Presente of. com entrada n. 9992, de 92.11.05,  
apresentado esclarecimentos referentes a factura n.  0012/012/P/92  
no valor de esc. 1.044.432$00, relativa  ao  reajustamento  da  3.  
prestacao referente  a  elaboracao  do  estudo  acima  mencionado.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A parecer da  Arqa. Graca  
e da Enga. Rosa."------------------------------------------------- 
 
2.5 - IGAPHE - INSTITUTO  DE  GESTAO  E  ALIENACAO  DO  PATRIMONIO  
HABITACIONAL DO ESTADO - Debito de rendas:        Presente of. com  
entrada n. 9266, de 92.10.15,informando que o Sr. Angelo Sebastiao  
Pereira voltou a contrair novo debito no valor de esc. 344.413$00,  
relativo a 23 meses de renda. Presente  informacao  da  Seccao  de  
Taxas e Licencas sobre o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Acusar a recepcao. Informar o IGAPHE que  a  CMS  nao  
pode  assumir  a  divida  do  Sr.  Angelo  Pereira,  no  valor  de  
344.413$00."------------------------------------------------------ 
 
2.6 - TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE SANTIAGO  DO  CACEM  -  Jose  
Maria Patrocinio dos Santos:           Presente of. com entrada n.  
10913, de  92.12.03,  enviando  fotocopia  da  participacao  e  do  
despacho referente  aos  maus  tratos  que  o  Sr.  em  referencia  
provocou no seu cavalo. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento. Arquive-se."------------------------------- 
 
2.7 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES -  
Senhas de Refeicao:      Presente informacao com entrada n. 10899,  
de  92.12.03,  solicitando  a liquidacao da quantia de 144.930$00,  
referente a refeicoes  fornecidas  a  credito  durante  o  mes  de  
Novembro/92. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovado  o  
pagamento."------------------------------------------------------- 
 
2.8 - ENCARGOS BANCARIOS E FACTURAS:------------------------------ 
aprovado, por unanimidade, o  mapa  anexo  referente  a   encargos 
bancarios de esc. 490.327$60 e o mapa de facturas no valor de esc. 
989.348$00.------------------------------------------------------- 
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar  aos  fornecedores  que 
apresentaram os precos mais favoraveis os materiais das  consultas 
constantes da relacao em anexo, no valor total de esc. 154.250$00. 
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2 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar por ajuste directo  nos 
termos do Dec.-Lei 390/82, os materiais constantes  da  relacao em 
anexo, no valor de esc. 371.433$50.-------------------------------  
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
1.1 - CUSTODIO MARIA FERREIRA:------------------------------------ 
Presente req. com entrada n.  1266,  de  92.11.16,  solicitando  a  
aprovacao do projecto de construcao  de  um  Restaurante  sito  no  
Monte das Varzeas, em Porto Covo. Presente parecer tecnico da DPU.  
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  "Deferido.   Devera  
apresentar os projectos das varias especialidades."--------------- 
 
1.2 - FRANCISCO SIMOES DA COSTA:---------------------------------- 
Presente req. com entrada n.  1130,  de  92.10.02,  solicitando  a  
aprovacao do projecto de alteracoes,  referente  a  ampliacao  das  
varandas, que servem de esplanada na rectaguarda da cave do predio  
sito na Rua Candido da Silva, em Porto Covo.  Presentes  pareceres  
da Junta de Freguesia de Porto, do CEGSA - Centro  de  Estudos  de  
Geologia e Geotecnia de Santo Andre  e  parecer  tecnico  da  DPU.  
Mereceu, por unanimidade o despacho de:"Concorda-se  com o parecer  
tecnico que devera ser trancrito para o requerente para os devidos  
efeitos e com as necessarias adaptacoes ao texto."---------------- 
 
1.3 - JOSE CARLOS DA CONCEICAO GONCALVES:------------------------- 
Presente req. com entrada n. 1701, de 92.11.18, do  tecnico  autor 
do projecto de construcao  de  uma  moradia  sita  na  Rua  Arlete  
Argente  Guerreiro,  lote  1,  em  Sines,  apresentando  as  pecas  
solicitadas no nosso oficio n. 1833, de 92.08.08. Presente parecer  
tecnico do DPU. mereceu, por unanimidade o despacho de: "Deferido.  
Devera apresentar os projectos de especialidade."----------------- 
 
2 - OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS:--------------------------------- 
2.1 - CONCURSO LIMITADO PARA FORNECIMENTO E  MONTAGEM  DE  JANELAS 
E DESMONTAGEM DAS CAIXILHARIAS EXISTENTES NO 3. PISO  DO  EDIFICIO 
DOS PASSOS DO CONCELHO:        Presente o processo do concurso  em  
referencia. Presente proposta do Sr. V. Ferreira Costa, que propoe  
a adjudicacao a Empresa Armenio  Sousa  Santa  Barbara,  Lda  pelo   
valor global de esc. 392.922$00 + IVA. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho  de: "Adjudicado  ao  unico  concorrente  nas   condicoes  
propostas."------------------------------------------------------- 
 
3 - LOTEAMENTO:--------------------------------------------------- 
3.1 - INVESTIFINATUR -INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS TURISTICO, LDA:            
Presente of.  com  entrada  n.  1662,  de  92.11.11,  apresentando  
proposta  para  uma  programacao  da  realizacao  das   obras   de  
urbanizacao e um  faseamento  realista  a  inserir  no  Alvara  de  
Loteamento.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "A  CMS  
manifesta o seu parecer favoravel quanto a esta nova  proposta  da  
Investifinatur pois respeita o PDM e o PROTALI.  A  CMS  aguardara  
pela aprovacao do PGU de Porto Covo pela  Assembleia  Municipal  o  
que ocorrera nos proximos dias. Entretanto e desde ja o requerente  
podera apresentar o faseamento da operacao de loteamento."-------- 
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V - ACTA:--------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
VI - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
E nao havendo mais assuntos a tratar o Exmo.Sr.Presidente declarou 
encerrada a reuniao. Eram 02.30 horas.---------------------------- 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


