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             Aos TREZE e CATORZE  de  OUTUBRO de MIL NOVECENTOS  e   
NOVENTA e TRES, 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 (No dia 93.10.13) 
 
VEREADORES : JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA (Presidiu  aos  trabalhos       
             no dia 93.10.14) 
             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  (Dia 
                     93.10.14). 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 16.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - RECONFIGURACAO DA REFINARIA DE SINES - Visita:---------------- 
A convite da Petrogal foi  efectuada  no  dia  07  de  Outubro/93, 
visita  as  novas  unidades  que  a  Refinaria  de  Sines  esta  a 
construir,   tendo   sido   convidados   a   estarem  presentes  o  
Secretariado  do  Servico Municipal  de  Proteccao  Civil,  o  Sr.   
Comandante Joao Bico (Inspector Adjunto) e o Delegado Distrital do  
SNPC, Sr. Comandante  Silverio Ferreira. ------------------------- 
O Sr. Presidente informou  a  Camara  Municipal  do  resultado  da  
visita e que vao continuar as diligencias ao  nivel  de  Proteccao 
Civil.   Sugerir  a Assembleia  Municipal  que  promova  visita  a 
Petrogal para identicos esclarecimentos. ------------------------- 
 
2 - REGULAMENTO DA MEDALHA DE MERITO DESPORTIVO MUNICIPAL:-------- 
Aprovado, por unanimidade, o Regulamento referido em epigrafe, que 
fica anexo a esta minuta de acta.   Enviar a Assembleia  Municipal 
para aprovacao. -------------------------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
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1.1 - JACINTO MANUEL DA  CRUZ  PEIXEIRO  e  MARIA  DE  FATIMA  DOS  
SANTOS  GRILO PEIXEIRO:    Presente req. c/  entrada  n. 2077,  de 
93.09.09,  solicitando autorizacao para instalar no lote 174-A, na 
ZIL 2,  um  estabelecimento  de  Cafe-Restaurante.   Mereceu,  por  
unanimidade, o  despacho de:"Indeferido.  Existem locais previstos 
na Zil 2 para construcao de restaurantes". ----------------------- 
 
1.2 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO -  Mudanca de caminho rural 
Presente of. c/ entrada n. 8557, de 93..09.10, solicitando parecer 
quanto ao requerimento do rendeiro da propriedade do  Pessegueiro, 
autorizado pelo proprietario, para  mudanca de um caminho rural na  
referida propriedade, conforme planta de  localizacao  que  anexa,  
bem  como  assinaturas  de  alguns  municipes  concordando  com  a  
referida pretensao.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovada   a  alteracao  da  localizacao  de   caminho  municipal  
solicitado pela Junta de Freguesia de Porto Covo,  na  Herdade  do 
Pessegueiro". ---------------------------------------------------- 
 
1.3 - CCEN - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES - Pedido de  chave  do 
Teatro Oficina:    Presente of. c/ entrada n. 8701,  de  93.09.22,  
no seguimento do pedido da chave do Teatro Oficina aquele  Centro, 
por um grupo de individuos.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:"Tomamos conhecimento. O Sr. Presidente da Camara ja informou o  
Sr. Alberto Tavares que nao  enviou  nenhum  grupo  de  individuos   
pedirem  a  chave  do  Teatro Oficina pelo  que  a  referencia  ao   
cumprimento do protocolo e desajustada".-------------------------- 
 
1.4 -  SECRETARIADO  PARA  A  MODERNIZACAO  ADMINISTRATIVA  -  Dia  
Nacional da Desburocratizacao ( 28 de Outubro de 1993): ---------- 
Presente of. c/ entrada n. 8769, de 93.09.24, sobre a  comemoracao 
do Dia Nacional da Desburocratizacao e solicitando  a  programacao 
de accoes ou medidas susceptiveis de contribuir para a melhoria da 
qualidade   dos  servicos  prestados,   conforme   sugestoes   que  
apresenta. ------------------------------------------------------- 
Presente pela  Sra. Directora  de  Departamento  Administrativo  e    
Financeiro,    proposta    para    encerramento   dos     Servicos  
Administrativos uma hora mais cedo, isto e, as  15.H;   Reunir  os 
referidos Servicos, por exemplo no Refeitorio, e dar  uma  pequena 
explicacao sobre  as  novas  regras  do  Codigo   do  Procedimento 
Administrativo e da Carta Deontologica do Servico Publico. ------- 
E ainda, convidar todos os  outros  trabalhadores  (exteriores  ao  
DAF) para dar algumas explicacoes relacionadas com o poder local.- 
Sugere, que no decorrer destas accoes, um ou mais eleitos  deveria 
estar presente. -------------------------------------------------- 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Concorda-se.  Elaborar 
programa destas iniciativas. O encerramento  dos  servicos  devera 
manter o atendimento publico". ----------------------------------- 
 
1.5 - COMISSAO DE MORADORES DA SONEGA - -------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 8787, de 93.09.24, sobre  a  realizacao  
de  bailes,  por  terceiros,  a  beneficio  de   particulares, com    
conhecimento de terem sido proferidas  varias  calunias  feitas  a  
Comissao de Moradores, pelo que informa que nao esta na disposicao  
de emprestar o Salao para qualquer baile cujos proveitos  revertam 
a favor de particulares, a nao ser em caso de extrema necessidade. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".-- 
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1.6 - PARQUE DE EXPOSICOES DE BRAGA - Seminario  "A  Revitalizacao 
dos Centros Historicos":  Presente  of.  c/  entrada  n. 8776,  de 
93.09.24,  solicitando  participacao  no  referido  Seminario  que 
decorre de 13 a 16 de Outubro p.f..  Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de: "Tomamos conhecimento. Arquive-se". ----------------- 
 
1.7 - CCEN - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES - Protesto:----------- 
Presente of. c/ entrada n.9038, de 93.10.01, enviando protesto dos 
Socios  da   Assembleia  Geral   pela  ausencia   sistematica   do  
representante  da  Camara  Municipal  de  Sines  nas  reunioes  da  
Assembleia Geral. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "A  
Camara Municipal de Sines rejeita categoricamente  a  acusacao  de  
que trata com falta de respeito  e  dignidade  o  Centro  Cultural  
Emmerico Nunes.  A Sra. Vereadora Eugenia, representante da Camara  
Municipal de Sines, na Assembleia Geral justificara as suas faltas   
ou impedimentos as reunioes". ------------------------------------ 
 
1.8 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
Presente of. c/ entrada n.9050, 93.10.04, enviando copia de oficio 
da Comissao Nacional de  Eleicoes  referente  a  questao  sobre  a 
obrigatoriedade   legal   dos   actuais   Presidentes  de   Camara  
suspenderem o mandato ou  as  funcoes  caso  sejam  candidatos  ao  
proximo acto eleitoral.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.9 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
Presente of. c/ entrada n. 9124, enviando informacao, documentacao 
e formularios de candidatura referente ao Programa "Caleidoscopio" 
1994, organizado pela Comissao  das  Comunidades Europeias, com  a  
advertencia que a data limite de submissao das candidaturas e a de 
01 de  Dezembro de 1993.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Envie-se ao  Centro  Cultural  Emmerico  Nunes  para  os  devidos  
efeitos". -------------------------------------------------------- 
 
1.10 - GOVERNO CIVIL DE SETUBAL - Concessao de licenca:----------- 
Presente of. c/ entrada n. 9122, de 93.10.06,  enviando  copia  de  
despacho referente ao prolongamento de  horario  de  funcionamento 
para os estabelecimentos do Grupo 2 com actividade de Bar por mais 
uma hora e dos estabelecimentos do Grupo 3 de Sala  de  Danca  por  
mais duas horas, as Sextas-feiras, Sabados e vesperas de feriados, 
a partir de 01  de  Outubro  de  1993,  mediante  apresentacao  de  
requerimento e pagamento de taxas.-------------------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".-- 
 
1.11 - EPEL/PINTAL - PINTURAS ELISEU, LDA.:----------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9195, de 93.10.07,  solicitando  que  a  
Camara interceda junto da Direccao Regional de Industria e Energia 
do Alentejo, a fim de obter prorrogacao de prazo  para  apresentar 
processo de  licenciamento  referente  a  uma  serralharia  civil, 
decapagem por jacto de areia, metalizacao por projeccao e  pintura  
a pistola, sita no cruzamento da Ribeira dos Moinhos, Sines.------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:Aprovado oficiar  a  EPEL, 
para que, urgentemente, apresente a Camara Municipal o programa de  
relocalizacao das  suas  instalacoes,  actualmente  a  entrada  de  
Sines".----------------------------------------------------------- 
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1.12 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES:----------------------------- 
Presente of. c/ entrada n.9183, DE 93.10.07, enviando documentacao 
referente a visita de Sua Exa. O Provedor de Justica  ao  Concelho 
de Sines.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Fotocopiar para os Srs. Vereadores". --------------- 
 
1.13 - TRIBUNAL DA RELACAO DE EVORA  - Eleicoes Autarquicas: ----- 
Presente of.  c/  entrada  n. 9200,  de  93.10.08,  informando  da 
nomeacao  da  Dra.  Maria  Teresa  Sequeira  Mendes  Pardal,  para  
presidir a Assembleia de Apuramento Geral, nos termos do DL 701-B/ 
/76.    Mereceu,   por   unanimidade,   o   despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Acusar a recepcao". -------------------------------- 
 
1.14 - GAT - GABINETE DE APOIO TECNICO: -------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9228,  de  92.10.08,  informando  que a 
reuniao das Camaras do Agrupamento tera  lugar  no  dia  93.10.18. 
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Ao  cuidado  do  Sr.  
Vereador Ferreira Costa". ---------------------------------------- 
 
1.15 - VICARIATO PAROQUIAL DE S. MARIA - Pedido de apoio:--------- 
Presente carta c/ entrada n. 9247, de 93.10.11,  informando  sobre 
as dificuldades economicas para conclusao de uma Igreja  que  esta 
levando  a  efeito  em  Vila   Nova   de  Santo  Andre,  pelo  que     
solicita comparticipacao financeira.  Mereceu, por unanimidade,  o   
despacho  de:"Nao  e  possivel  a atribuicao  de qualquer subsidio  
financeiro por motivos orcamentais". ----------------------------- 
 
1.16 - NESTE - Exposicao NESTE Forma Finlandia 3:----------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9273,  de  93.10.11,  enviando  convite 
para a inauguracao da referida exposicao, no  Hotel  Solverde,  em  
Espinho, no dia 20 de Outubro/93.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Informar que o Sr. Presidente da  Camara  nao  podera 
estar presente por se encontrar ausente no estrangeiro.  Agradecer 
o convite". ------------------------------------------------------ 
 
1.17 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO  ALENTEJO - PDR 
Presente   of.  c/  entrada  n.  9240,  de  93.10.11,  solicitando  
participacao numa reuniao a realizar no dia  93.10.14,  a  fim  de 
definir   as  regras   de  acesso  a   medida  1  "Acessibilidades  
intramunicipais e regionais". Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de: "Tomamos conhecimento.  Ao cuidado do  Sr.  Vereador  Ferreira 
Costa". ---------------------------------------------------------- 
 
1.18 - SECRETARIADO TECNICO DOS ASSUNTOS PARA O PROCESSO ELEITORAL 
Presente of. c/ entrada  n. 9246,  de  93.10.11,  solicitando  que  
sejam tomadas medidas adequados no  sentido  do  centro  de  saude  
estar aberto no dia das eleicoes autarquicas a fim de possibilitar 
a   emissao  dos  certificados  comprovativos  da  impossibilidade  
pratica dos deficientes visuais e fisicos, de exercerem por  si  o 
direito de voto, acompanhados  de  outro cidadao eleitor. Mereceu,  
por unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Enviar 
fotocopia ao Delegado de Saude para os devidos efeitos". --------- 
 
1.19 - SECRETARIADO TECNICO DOS ASSUNTOS PARA O PROCESSO ELEITORAL 
Presente of. c/ entrada n. 9245, de 93.10.11, sobre  as  medidas a 
tomar no sentido de designar dois professores  para  a  Assembleia 
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de Apuramento Geral nas proximas eleicoes autarquicas (93.12.12).- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".-- 
 
1.20 - SECRETARIADO TECNICO DOS ASSUNTOS PARA O PROCESSO ELEITORAL 
Presente of. c/ entrada  n. 9244,  de  93.10.11,  solicitando  que 
sejam tomadas as devidas diligencias para nomeacao do  magistrado, 
ou na sua  falta um  cidadao  de  reconhecida  idoneidade  civica, 
designado pelo Presidente  do  Tribunal  da  Relacao  do  distrito  
judicial.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.21 - CLUBE DE CACA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR:-------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9327, DE 93.10.12,  enviando  copia  de 
peticao enviada a Sra. Ministra do Ambiente e  Recursos  Naturais, 
sobre a  Portaria  819/93  de  07  de  Setembro  que  interdita  o  
exercicio da caca dentro dos limites da Area de Paisagem Protegida  
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de: "Tomamos conhecimento".------------------------------ 
 
1.22 - CLUBE DE CACA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR:-------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9328, DE  93.10.12,   expondo  sobre  a 
publicacao da Portaria 819/93 que interdita o exercicio da caca na 
Area   de  Paisagem  Protegida  do  Sudoeste  Alentejano  e  Costa  
Vicentina   e  solicitando  que  sejam  tomadas  algumas  medidas, 
para garantia dos interesses dos cacadores do Concelho de Aljezur. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".-- 
 
1.23 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO: ---------- 
Presente fax datado de 93.10.12, enviando Nota sobre os objectivos 
da deslocacao a Bruxelas das Associacoes de Municipios do Alentejo  
para contactos com os orgaos da  Comissao  das  Comunidades  e  do 
Parlamento Europeu.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento.  Fotocopiar para o Sr. Vereador Correia".-- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N.199:-------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
Operacoes Orcamentais    (menos)  14.308.059$00 
Operacoes de Tesouraria           48.188.743$00 
 
2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 27 :    Aprovada, por unanimidade, a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 43.650.000$00. ---------------------------------------- 
 
2.3 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO:------- 
A Camara Municipal tomou  conhecimento  dos  membros  do  Conselho 
Coordenador da CCRA e do cronograma das reunioes  de  trabalho  em 
diversas areas de intervencao, bem  como  das  taxas  de  execucao  
total dos Programas Operacionais para o Litoral Alentejano, Centro 
e Baixo Alentejo, Zona entre Mira e Guadiana, Zona dos Marmores.-- 
 
2.4 - MONUMENTO AO BOMBEIRO - Subsidio: -------------------------- 
Presente  pela Associacao  dos  Bombeiros  Voluntarios  de  Sines,  
copia da  acta da abertura da  unica  proposta  ao  concurso  para  
execucao  da obra "Monumento ao Bombeiro", do  Escultor  Jorge  Pe    
Curto, que  apresenta um valor entre  3.100.000$00 a 3.300.000$00. 
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Aprovado, por unanimidade,  conceder  um  subsidio  extraordinario 
de 800.000$00 para o Monumento ao Bombeiro. ---------------------- 
 
2.5 - CONCESSAO DO PARQUE DE CAMPISMO DE SINES - Auto  de  entrega 
do Balneario n. 3:  Presente carta c/ entrada n. 8396, de 93.09.10 
da Parque de Campismo de Sines, solicitando a emissao do  auto  de 
entrega do referido equipamento, com data de  17  de  Julho  p.p.,  
data de inicio do seu funcionamento, com a indicacao das faltas de 
duas divisorias definitivas e da iluminacao exterior. ------------ 
Presente parecer do Sr.  Vereador  Salvador  e  da  Sra. Eng. Rosa  
quanto a emissao do auto de  entrega  com  a  data  indicada,  nao  
devendo, contudo, incluir as faltas referidas pelo concessionario. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Concorda-se  com  o  Sr. 
Vereador Salvador.  Faca-se o auto de entrega". ------------------ 
 
2.6 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Transportes Escolares: 
Presente carta c/ entrada  n. 9084,  de  93.10.04,  solicitando  o 
pagamento  de  1.397.500$00,  referente  a  transportes  escolares 
efectuados no mes de Setembro/93.   Mereceu,  por  unanimidade,  o 
despacho de:"Aprovado o pagamento". ------------------------------ 
 
2.7 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Transportes Escolares:------- 
Presente carta c/ entrada  n. 9281,  de  93.10.11,  solicitando  o 
pagamento   de  225.000$00,  referente   a  transportes  escolares  
efectuados no mes  de Setembro/93.  Mereceu,  por  unanimidade,  o 
despacho de:"Aprovado o pagamento". ------------------------------ 
 
2.8 -GAT - GABINETE DE APOIO TECNICO - Admissao de Arquitecto:---- 
Presente of. c/ entrada n. 9145, de 93.10.06, informando que o Arq 
Jorge Cintrao se encontra ao servico do GAT a partir de  93.10.01, 
pelo que a comparticipacao mensal de cada Camara, ate final do ano 
sera de 155.000$00.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado a nova comparticipacao mensal  da  Camara  Municipal  de 
Sines para o GAT (Pessoal contratado) no valor de 155.000$00".---- 
 
2.9 - AERO ALENTEJO - Apoio: ------------------------------------- 
Presente carta c/ entrada n.9286, de 93.10.12, informando ter sido 
de 25.000$00, os encargos com o almoco de encerramento do Festival 
Aereo  realizado a 07 e 08 de Agosto/93.  Mereceu, por unanimidade 
o despacho de:"Aprovado o pagamento de 25.000$00 a Aero  Alentejo,    
conforme anteriormente aprovado". -------------------------------- 
 
2.10 - MARIA JOSE FIGUEIREDO V. RODRIGUES - Taxa de Conservacao de 
Esgotos:     Presente  Documento  de  Expediente  Publico  do  Sr.  
Vereador Ferreira Costa,  em  que  a  referida  municipe  solicita 
despensa da referida Taxa, em nome de seu  falecido  marido,  Luis 
Filipe  Pereira  Rodrigues,   devido  aos  elevados  encargos  que   
actualmente possui.    Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado  a anulacao da taxa de conservacao de  esgotos  de  Luis  
Filipe Ferreira Costa, no valor de 7.776$00". -------------------- 
 
2.11 - APROVADO,   POR  UNANIMIDADE,  O  PAGAMENTO  DAS  SEGUINTES  
FACTURAS: -------------------------------------------------------- 
2.11.1 - As facturas constantes no mapa anexo no  valor  total  de 
         1.399.900$00; 
2.11.2 - N. 930093, de PORTAE - Soc. Port. de  Publicidade,  Apoio  
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as Empresas, Lda., no valor de 2.857$00,  referente  a  assinatura  
anual da revista "Materiais de construcao"; 
 
2.11.3 - N. 4, de SONIA MARCOS, no valor de 50.000$00, referente a 
100 pratos-pires; 
 
2.11.4 - Ns.15 e 16, de GABRIEL RAMOS DAVID COELHO, nos valores de 
50.000$00 e 20.000$00, referentes a 100 quadro recortes/Sines e 40 
quadros recortes/Sines; 
 
2.11.5 - N. 100/93, dos SERVICOS  SOCIAIS  DOS  TRABALHADORES  DAS 
AUTARQUIAS DE SINES, no valor de 164.629$00, referente a refeicoes  
fornecidas   aos  funcionarios  da  Camara  Municipal,  que  serao  
descontadas nos vencimentos de Outubro/93; 
 
2.11.6 -  N.   220,  da  ENARPLA  -  Arquitectura,   Engenharia  e  
Planeamento, Lda., no valor  de  618.601$00, referente  ao  decimo 
pagamento da fiscalizacao da Avenida Vasco da Gama; 
 
2.11.7 -   N. 931001,  de  REEQUIPA  -   Empresa  Com.  Ind.  Maq.  
Equipamentos,   no  valor  de  3.441.240$00,  referente  a  ultima  
prestacao do fornecimento  de  uma  viatura  varredora  aspiradora  
mecanica; 
 
2.12 - SOMEC - SOC. METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, SA.: ----------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento dos autos de medicao ns. 02 
a 08, no valor total de 89.970.212$00, referentes a empreitada  de 
construcao da Escola Secundaria de Sines T 42. ------------------- 
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - CONSULTA n. 233 - Bombas doseadoras de hipoclorito: Deliberado 
por unanimidade, adjudicar uma bomba a Vasco Pessoa, por 85.260$00 
para Porto Covo e uma bomba a J. F. Vilhena, por 83.520$00, para o 
Bairro Novo da Provenca, face ao parecer tecnico dos servicos; 
 
2 - CONSULTA N. 226 - 1 Trituradora para a Escola Primaria n.1:--- 
Deliberado, por unanimidade, adjudicar a ROCOL, por 73.080$00, por 
ser o preco mais baixo; 
 
3 - ALUGUER DE ANDAIME - Obras na Capela da Misericordia: -------- 
Deliberado, por unanimidade, adjudicar, por  ajuste  directo,  nos 
termos do DL 390/82, o  aluguer diario de um andaime, por 1.500$00   
e montagem e desmontagem, por 180.000$00,  valores  acrescidos  de  
IVA, a Baseandaimes; 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - TULITAL - TURISMO DO LITORAL ALENTEJANO, LDA.: ------------- 
Na sequencia do  req.  c/  entrada  n. 1169,  de  93.09.10,  sobre 
viabilidade de cedencia de mais 500 m2  a  fim  de  possibilitar a  
implantacao de uma hospedaria  na  Rua  do  Parque,  em  Sines,  e  
despacho da reuniao da Camara de 93.09.21, procederam os  servicos 
municipais  de  topografia  ao  levantamento  do  terreno  onde  a  
requerente  pretende instalar o referido equipamento.  Deliberado, 
por unanimidade, enviar o levantamento topografico  a  requerente,  
para que apresente a solucao definitiva". ------------------------ 
 
                                                           .../... 
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1.2 - JOSE ANTONIO FERREIRA RAPOSO: ------------------------------ 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1193,  de  93.09.16,  solicitando 
autorizacao para vender as construcoes existentes nos lotes 200  e 
201 da ZIL 2, a Jorge  Martins  Pereira.  Presente  informacao  da 
Fiscalizacao de Obras  sobre  o  estado  das  construcoes. -------  
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara  Municipal  
autoriza o Sr. Jorge Martins Pereira a adquirir as construcoes dos  
lotes 200 e 201 ao Sr. Jose Antonio Ferreira Raposo,  na  condicao  
de desistir do lote 1187 que lhe havia sido atribuido".----------- 
 
1.3 - MANUEL MARIA PEREIRA DA SILVA: ----------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.  1468, de 93.09.23, reclamando sobre a 
implantacao do muro do lote 11 contiguo a sua  habitacao  sita  na 
Rua dos Pescadores, n.17 e a construcao de um vao  no  mesmo  lote  
que perturba a privacidade da sua habitacao.  Presente  o  parecer   
tecnico da DPU, referindo que o Sr. Pereira da Silva, proprietario   
do  edificio, sito na Rua dos Pescadores, n. 17, implantou  o  seu  
lote, com uma profundidade de 14 metros, de acordo com o  projecto   
aprovado.   Posteriormente,  o  processo  de  loteamento  que  foi  
aprovado, indicava uma profundidade  para  todos  os  lotes  desta  
frente de  construcao de 15.20 m.  O lote 21  pertencente  ao  Sr.   
Eng. Barroso foi  mal implantado,  avancando 1.50 m sobre o acesso  
interior.   Conclui-se  pois,  que  o  muro  limite  do  lote  11,   
encontra-se  implantado  em perfeitas condicoes, assim como o  vao  
referido   pelo   Sr.  Pereira  da  Silva,  localizado  no  alcado  
principal.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Concorda-se  
com o parecer tecnico que devera ser transcrito para o requerente, 
para os devidos efeitos". ---------------------------------------- 
 
1.4 - CONSTRUDATA - INFORMACOES PARA A CONSTRUCAO LDA.: ---------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento do Relatorio Semanal  n. 40, 
relativo a Obras Publicas Nacional e o  Relatorio  Semanal  n. 41,  
dos Distritos de Setubal, Evora e Beja. -------------------------- 
 
2 - VIABILIDADES DE CONSTRUCAO: ---------------------------------- 
2.1 - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LOUSA: ---------------------------- 
Presente  req.  c/   entrada  n. 1251,  de  93.09.22,  solicitando 
informacao   sobre  viabilidade  de  ampliacao  para  o  Hotel  de 
apartamentos,  ja  aprovado,  a  levar  a  efeito  no  lote  2  do  
Loteamento da Raposeira, face a recente aquisicao  do  lote  3  do 
mesmo loteamento.  Presente parecer tecnico da DPU  referindo  nao 
ver inconveniente na ampliacao  da  capacidade  de  alojamento  do  
Hotel  da   apartamentos  e   consequentemente  na   alteracao  da  
utilizacao   dos  pavimentos  do  lote  n. 3,  de  habitacao  para  
equipamento hoteleiro.   Conseguindo-se melhorar as  condicoes  de 
utilizacao  na  relacao  qualidade/espaco,  devera  no  entando  o 
requerente apresentar  uma boa solucao  para  as  necessidades  de 
estacionamento   compativeis   com   a   capacidade  total   deste  
equipamento.   Quanto  aos  indicadores  urbanisticos  a  utilizar  
deverao   respeitar   os    propostos/aprovados  no  Processo   de  
Loteamento.    Aconselha-se  a   apresentacao  de  estudo   previo 
(informacao previa) de acordo com o DL 445/91.-------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer  
tecnico que devera ser  transcrito  para  o  requerente,  para  os 
devidos efeitos". O  Sr.  V.  Ferreira  Costa  nao  participou  na  
votacao.---------------------------------------------------------- 
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3 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
3.1 - LAURINDO JOAQUIM CARDOSO: ---------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n.1257,  de  93.09.23,  solicitando  
aprovacao do projecto de alteracoes respeitante ao  fogo  217,  do  
Bairro 1.  de  Maio.   Presente  parecer  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:" Deferido". --------------------------  
 
3.2 - ANTONIO SOARES TAVARES DA COSTA: --------------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n.  1359,  de 93.09.01,  solicitando  
reapreciacao quanto ao pedido para legalizacao  de  alteracoes  no  
seu predio sito na Rua Arlete Argente Guerreiro, n. 25, em Sines.- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:""Nao se ve  inconveniente 
em autorizar o requerimento de 93.09.01.  Pode apresentar projecto 
para as obras do res-do-chao".------------------------------------ 
 
3.3 - MANUEL ALBERTO ROCHA DOMINGOS: ----------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1011,  de  93.08.09,  solicitando  
autorizacao para construir uma marquise ao comprimento  da  frente   
da sua habitacao  sita  no Bairro dos Pescadores,  n. 22, 1. esq..  
Presente o  parecer  tecnico  da  DPU,  referindo  que  para  esta  
edificacao existe um projecto de ampliacao para as  traseiras  e e 
constituido somente por uma marquise  de 3,35 x 2,30 m.   O  que o 
requerente pretende, a constituicao de  toda  esta  frente  com  a  
marquise, nao e aprovavel, ja que  contraria  os  regulamentos  em 
vigor, visto tornar interior o espaco do quarto, alem de que  iria 
comprometer, pela sua grande dimensao  o  aspecto  exterior  desta  
construcao.  Aconselha, por isso,  o  requerente  a  respeitar  na 
integra o projecto de ampliacao existente e aprovado  pela  Camara 
Municipal.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Indeferido. 
Transcrever o parecer tecnico". ---------------------------------- 
 
4 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
4.1 - FILIPE FELISMINO NUNES PALET - PORTO COVINHO - PCC 2529:---- 
Na sequencia do req. 840, de 93.07.05 e da deliberacao da  reuniao 
de  93.10.06  e  07,  ha,  ainda,  a  referenciar  o  projecto  de  
arruamentos  do  referido  loteamento,  que  mereceu,  o  seguinte  
parecer tecnico: "Da apreciacao  global  do  projecto  detectam-se 
algumas deficiencias que deverao ser corrigidas:  1 - E necessario 
indicar dois  pontos  que  identifiquem  o  projecto  no  terreno, 
nomeadamente o designado V1 na planta de implantacao;  2 - deverao 
ser identificados os numeros dos perfis quer em  planta  quer  nos 
perfis longitudinais;  3 - Devera ser mencionada a rega de colagem 
a executar entre a camada base e o tapete betuminoso.  Alem destas 
deficiencias  verifica-se   a   existencia  de   arruamentos   com  
inclinacoes muito acentuadas (traineis  de 6  a  7.7%)  em  trocos 
muito curtos o que se  considera  desaconselhavel  por  ser  pouco  
confortavel para os utentes.   Parece-nos  possivel  com  pequenos  
movimentos de terra regularizar esta situacao, o que se traduziria  
numa melhoria da qualidade do loteamento". ----------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer 
tecnico que devera ser transcrito para o Sr. Eng. Palet,  para  os 
devidos efeitos". ------------------------------------------------ 
 
4.2 - INVESTIFINATUR - INVESTIMENTOS E  FINANCIAMENTOS  TURISTICOS 
LDA. - Art. matricial 30 EE:  Parques de estacionamento:---------- 
Presente req. c/ entrada n.  1318, de  93.08.25,  anexando  planta 
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com a indicacao dos parques de estacionamento a utilizar pavimento 
em tapete betuminoso.  Presente parecer tecnico favoravel da DPU.- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido, de acordo com o  
parecer tecnico". ------------------------------------------------ 
 
5 - OBRAS MUNICIPAIS: -------------------------------------------- 
5.1 - EMPREITADA DE "INFRAESTRUTURAS DAS RUAS A, C E 3 DA ZIL 2" - 
ADJUDICADA A TERBAL - TRABALHOS A MAIS: --------------------------          
Presente pela Divisao dos Servicos Urbanos, relacao dos  trabalhos  
a  mais,  no  valor  total  de  2.352.700$00+IVA.   Aprovada,  por 
unanimidade a relacao de trabalhos a mais e trabalhos a  menos  no  
valor de 2.352.700$00+IVA.  Aprovado, por unanimidade,  os  precos 
unitarios para os itens 1. e 2..  Fazer contrato". --------------- 
 
ERAM 22.00 HORAS FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS  RECOMECANDO  OS 
MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 18.00 HORAS. ------------------------ 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA - Continuacao:-------------------------- 
2.13 - VENDA DE TERRENOS EM HASTA PUBLICA: ----------------------- 
Deliberado, por unanimidade, marcar hasta publica para  venda  dos  
seguintes lotes de terreno, no dia 20 de Outubro de 1993: -------- 
- Lotes A, B e C da Av. D. Pedro I, nas condicoes do Edital n. 54/ 
/93, de 93.08.09; 
- Lote n. 15 na Quinta de Joao  Mendes  nas  condicoes  do  Edital   
n. 40/93 de 93.06.22, com as seguintes alteracoes: So  poderao ser 
licitantes cidadaos nacionais residentes  no  Concelho  de  Sines,  
sendo o lote destinado a construcao de habitacao propria.--------- 
 
2.14 - CONCURSO LIMITADO PARA A EMPREITADA DE REPARACAO GERAL  DAS 
CASAS NS. 18, 21 E 26 DO BAIRRO DO FAROL, EM SINES: -------------- 
Ratificada, por unanimidade, a decisao do  Sr.  Vereador  Ferreira  
Costa, quanto a reparacao da casa n. 26 do Bairro do Farol. Nessa,  
conformidade, a Firma adjudicataria, Manuel J. Correia  apresentou  
proposta no valor de 40.000$00+IVA. ------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, o aumento do valor do contrato em  mais 
40.000$00+IVA. --------------------------------------------------- 
 
2.15 - AQUISICAO DE CARICATURAS:    Ratificada, por unanimidade, a 
decisao do Sr. Presidente de adquirir tres caricaturas  executadas  
por   Sr. Silva Pinto, pelo valor de 30.000$00. ------------------ 
 
2.16 - MARCELO MARIA CANICEIRA - Arrendamento de habitacao:------- 
De acordo com a proposta da Sra. Vereadora Eugenia  e  deliberado, 
por unanimidade, atribuir o segundo andar, direito sito  no  Bloco   
29-C, da  Rua  da  Floresta  e  fazer  o  respectivo  contrato  de  
arrendamento,  pelo  valor  de  3.850$00/mes,  com  o  funcionario 
referido em epigrafe. -------------------------------------------- 
 
2.17 - ANTONIO MARIA ALEIXO - Arrendamento de habitacao:---------- 
Na sequencia de deliberacao anterior e de acordo com a proposta da 
Sra. Vereadora Eugenia e deliberado, por  unanimidade,  alterar  o 
contrato de arrendamento relativo ao segundo andar, direito,  sito   
no Bloco 29-C, com o Sr. Antonio Maria Aleixo, para a habitacao n. 
164 do Bairro 1. de Maio, mantendo o mesmo valor da renda, isto e, 
de 3.850$00. ----------------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 



 
 
      ACTA N. 41 
                  
                       (Reuniao de 93.10.13 e 14) 
 
                                                            PAG.11 
 
 
 
2.18 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Trofeu do Municipio:- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 9104,  de  93.10.06,  solicitando 
concessao de subsidio para minimizar as  despesas  com  o  Torneio 
"Trofeu do Municipio", no montante de 347.290$00. ---------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Atribuir um  subsidio  no 
valor de 50% do montante mencionado, isto e, de 173,645$00".------ 
 
2.19 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------ 
Presente of. c/ entrada n. 8912, de 93.09.29,  enviando  copia  de 
proposta apresentada  pelo  Conselho  Directivo  da ANMP,  face  a 
surpreendente proposta do Governo do nao aumento do FEF para 1994. 
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara  Municipal  
manifesta o seu acordo as posicoes da ANMP perante o Orcamento  do 
Estado para 1994 e as exigencias a apresentar ao Governo".-------- 
 
2.20 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------ 
Presente of. c/ entrada n. 9085, de 93.10.04,  enviando copia  das 
circulares  ns.  85  e  89,  sobre  a  problematica  do  Fundo  de  
Equilibrio Financeiro para  1994.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Tomamos conhecimento".------------------------------ 
 
2.21 - ULMEIRO - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA, LDA: ------------------ 
Presente carta c/ entrada n. 9045, de 93.10.04, sobre  a  reedicao 
do Livro "O  Municipio  no  seculo XIX",  de  J.  Felix  Henriques  
Nogueira, na edicao revista e anotada por Agostinho Fortes.------- 
Aprovado, por unanimidade, a  aquisicao  de  15  exemplares,  pelo 
valor de 30.000$00. ---------------------------------------------- 
 
2.22 - SECCAO DE PATINAGEM ARTISTICA SANTO ANDRE: ---------------- 
Presente carta c/ entrada n. 8791, de 93.09.24, solicitando  apoio 
financeiro a fim de fazer face as despesas com a realizacao de  um 
Festival de Patinagem, no Pavilhao do Estrela de Santo  Andre,  no 
dia 04 de Dezembro p.f..  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Informar que nao e possivel o apoio financeiro solicitado. Apoios 
logisticos   em  Sines   estarao  sempre  disponiveis   dentro  da  
possibilidade das instalacoes desportivas da Camara".------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL - Continuacao:------------------------------ 
1.24 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM - 1. Encontro sobre a 
Reforma do Sistema Educativo: ------------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 9396,  de  93.10.14,  enviando  convite 
para presenca no referido Encontro que se realiza em  Santiago  do 
Cacem, nos dias 22 e 23 de Outubro/93. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"A Camara Municipal estara representada". ------------ 
 
1.25 - GEOTA - GRUPO DE ESTUDOS DE  ORDENAMENTO  DO  TERRITORIO  E 
AMBIENTE:  Presente of. c/ entrada n. 9400, de 93.10.14,  enviando 
convite para participar no Coloquio sobre Agricultura  e  Ambiente 
"As medidas  Agro-Ambientais  no  ambito  da  reforma  da PAC",  a  
realizar em Odemira, no dia 16 de Outubro.  Envia cartaz  relativo 
a iniciativa.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Afixar  o 
cartaz". --------------------------------------------------------- 
 
1.26 - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES: -------------------------- 
Presente fax  datado de 93.10.14, convidando para a  cerimonia  de 
assinatura   de  contrato   da   "Empreitada   de  Construcao  das  
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Infraestruturas  maritimas do Porto de Recreio", que se  realizara 
no dia 15 de Outubro/93.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"A Camara Municipal estara representada pelo substituto  legal  do 
Presidente". ----------------------------------------------------- 
 
1.27 - CAMPOS DE TENIS DO IOS - utilizacao: ---------------------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento  da  relacao  de  utilizacao  
 
dos campos de tenis do IOS, com um total de 996 Horas, no  periodo 
de Outubro/92 a Setembro/93. ------------------------------------- 
 
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 21.00  horas.------------------ 
 
 
E  eu,____________________________  (Eugenia  de   Jesus  Amador),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


