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           Aos TRES de NOVEMBRO 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. 
 
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 18.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE GERAL:--------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS: --------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9920, de 93.10.28, informando nao haver 
inconveniente na abertura de uma vala nas traseiras do edificio da   
sua  Sede sito na Lameira,  Sines, para minimizar os  problemas de  
infiltracoes  na  ZIl 2,  na  condicao  de  se  aguardar  o  tempo  
necessario para recolha das colheitas das sementeiras existentes.- 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos conhecimento.  
Logo que seja possivel a  Camara  Municipal de Sines  proceder  as  
obras previstas, agradece-se que o CNE  possa informar a Camara". 
 
1.2 - ASSOCIACAO DE NATACAO DE EVORA: ---------------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 9914, de 93.10.28, enviando copia  de 
comunicado  da  Federacao  Portuguesa  de  Natacao,  noticiando  a  
realizacao de um curso para Tecnicos de Manutencao de Piscinas. -- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento.--- 
Arquive-se". ----------------------------------------------------- 
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1.3 - EPAC - EMPRESA PARA AGROALIMENTACAO CEREAIS, SA.: ---------- 
Presente    of.  c/  entrada  n. 8434,  de  93.09.13,  solicitando 
informacao quanto a  utilizacao  de  passeio  e  jardim publico  e  
eventual  troca  de  correspondencia  com  a  EPAC  ou  FNPT  e/ou  
Instituto dos Cereais, respeitante ao logradouro  com  a  area  de  
217,6 m2, do imovel sito  na  Av.  General  Humberto  Delgado,  em  
Sines. Presente o parecer tecnico da DPU que refere que "Ha longos 
anos (ha quem refira 18 anos ou mais) que  o  armazem  da  EPAC  e 
envolvido na sua parte Sul, por um jardim com uma area de 55,70 m2 
(14,30x3,90) e zona pavimentada de uso pedonal.  Estas duas  zonas 
(passeio e jardim) tem vindo  a  ser  conservados  pelos  servicos 
camararios.  As orientacoes urbanisticas  previstas  no  Plano  de 
Urbanizacao manteem  esta situacao.   Quanto  ao  possivel  acordo 
existente  entre  aquela  empresa e a  Camara  Municipal  sobre  a 
utilizacao deste terreno, cumpre-nos  informar  que  as  pesquisas 
feitas   pelos  servicos  de  expediente  nao  encontraram  nenhum 
documento".  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Concorda-se 
com o parecer tecnico que devera ser transcrito para a EPAC". ---- 
 
1.4 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO: ----------- 
Presente fax c/ entrada n. 9382, de 93.10.13, enviando projecto de 
comunicado  a  tornar  publico  sobre  as  medidas  tomadas  pelos   
Municipios do Litoral Alentejano, face ao incumprimento por  parte   
do   Governo  da  Lei  de  Bases  do  Sistema  Educativo, que  nao   
transferiu   qualquer   verba   para  os   encargos  efectivamente   
suportados  pelas autarquias, com os transportes escolares.------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Aprovado  o  comunicado. 
Proceder a sua divulgacao". -------------------------------------- 
 
1.5 - STAPE - SECRETARIADO TECNICO DOS ASSUNTOS  PARA  O  PROCESSO 
ELEITORAL:  Presente of. c/ entrada n. 9993, de 93.11.02, enviando 
lista   com  as  denominacoes,  siglas  e  simbolos  dos  partidos  
politicos e coligacoes, a utilizar na impressao  dos  boletins  de  
voto   para  as  proximas   eleicoes  autarquicas.   Mereceu,  por  
unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.   Anexar  ao 
processo". ------------------------------------------------------- 
 
1.6 - POSTO DE TURISMO - Movimento Outubro/93: ------------------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento  de  terem  sido  de  445  o  
numero de turistas que se deslocaram ao Posto de Turismo durante o 
mes de Outubro/93. ----------------------------------------------- 
 
1.7 - LUIS ALBERTO DA SILVA PARRADO - Habitacao: ----------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 9761,  de  93.10.22,  solicitando  
cedencia de uma habitacao, pois a casa que habita no Bairro  Jaime 
Silverio, n. 5, nao tem condicoes de habitabilidade. ------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Aprovada  a  admisao  do  
requerente ao ultimo concurso.  Fazer a pontuacao  e inclui-lo  na  
lista classificativa conforme despachos anteriores". ------------- 
  
1.8 - NERSET - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO DE SETUBAL:------- 
Presente carta c/ entrada n. 9755, de 93.10.22, formulando convite 
para  presenca   como   promotor   do   Centro   Empresarial,  que 
representa  para  a  regiao  um  polo  dinamizador  da  actividade 
economica e empresarial, com base nas condicoes que enumera.------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:" "Tomamos  conhecimento. 
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"Acusar a  recepcao.   A  Camara  Municipal  ira  analisar  a  sua  
participacao no Centro Empresarial". ----------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - SINTESE DA SITUACAO FINANCEIRA - O.G.M/93: ----------------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento  do  documento  referido  em  
epigrafe que se anexa a esta minuta de acta. --------------------- 
 
2.2 - EXPOSITOR QUATRO - Medalhas de Merito Desportivo Municipal:- 
Presente fax datado de 93.10.29, enviando orcamento no valor total  
de 450.000$00+IVA, para concepcao grafica, arte final, cunhagem  e 
producao de 500 medalhas (50 banho em ouro, 200 banho prata e  250 
bronze), de 60 mm com argola  e  fita  decorativa.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o valor apresentado".- 
 
2.3 -  COMISSAO  DE   RECLUSOS  DO  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL  DE  
PINHEIRO DA CRUZ:   Presente carta c/ entrada n. 9427, de 93.10.28 
solicitando donativo a fim de viabilizar a realizacao de uma festa 
de Natal.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado  um 
subsidio de 10.000$00". ------------------------------------------ 
 
2.4 - FILOMENA SILVA SETERO PEREIRA - Direito de superficie: ----- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 2320,  de  93.10.20,  solicitando 
elaboracao da escritura de cedencia do direito  de  superficie  do 
lote 15 da Courela da Cruz, para efeitos de pedido  de  emprestimo 
bancario.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido". --- 
 
2.5 -   APROVADO,  POR  UNANIMIDADE,  O  PAGAMENTO  DAS  SEGUINTES  
FACTURAS:  
2.5.1 - N. 2335, da RODOVIARIA DO ALENTEJO, no valor de 594.280$00 
referente a transportes escolares, efectuados  durante  o  mes  de 
Outubro/93. ------------------------------------------------------ 
 
2.5.2 - N. 572,  da  ESPINGARDARIA  VASCO  DA GAMA,  no  valor  de 
12.200$00, referente a uma taca em cristal - II Trofeu  Dom  Vasco 
Gama, Torneio Hoquei em Patins. ---------------------------------- 
 
II - REVISTA DE IMPRENSA: ---------------------------------------- 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho. ----------------------------------- 
 
III - EXPEDIENTE DE OBRAS:---------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - UTILIZACAO DE  ESCORIAS  DA  CENTRAL  TERMICA  DE  SINES  EM  
ESTRADAS:  Presente informacao da Sra. Eng. Vera sobre uma reuniao 
entre   tecnicos  representantes  de  varias   entidades   com   o  
objectivo de se discutir a questao da valorizacao  de  escorias  e 
cinzas de arranque resultantes da Central da EDP.  --------------- 
Presente proposta da Sra. Eng. Vera  no  sentido  de  se  fazer  a 
experiencia  de  utilizacao  de  escorias  da  Central  em  alguns  
arruamentos, conforme enumera. ----------------------------------- 
Presente, tambem, informacao do Sr. Eng. Lobato, sobre o assunto e 
propondo que se faca um ensaio no troco de acesso as Palmeiras.--- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se. Experimentar 
nas Palmeiras tal como proposto pelo Sr. Eng. Lobato". ----------- 
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1.2 - EPEL/PINTAL - PINTURAS ELISEU, LDA.: ----------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 1606, de 93.10.25, informando de  que  
esta disponivel para no prazo maximo  de  seis  meses  iniciar  os  
trabalhos de relocalizacao do seu Estaleiro em Sines. ------------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Acusar a recepcao. A EPEL 
devera  informar a  Camara  Municipal, com  urgencia,  sobre  duas  
situacoes:    -  Local  pretendido  (Zil 2  ou  Bolbugao)  e  area 
pretendida". ----------------------------------------------------- 
 
1.3 - SINESDATA - COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS, LDA. 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1633,  de  93.11.02,  solicitando 
autorizacao para ceder a posicao que detem sobre o lote 207 da ZIL 
2, em Sines, ao Sr. RUI FERNANDO LEANDRO FARIA. ------------------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Deferido.  Proceder  aos 
respectivos averbamentos". --------------------------------------- 
 
1.4 - TULITAL - TURISMO DO LITORAL ALENTEJANO, LDA.: ------------- 
Aprovada, por unanimidade, planta de implantacao  de  uma  unidade 
hoteleira, na Rua do Parque em Sines. ---------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
2.1 - J. SILVA LOBO - CONSTRUCAO CIVIL, LDA.: -------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1647, de 93.11.03, indicando  conforme 
planta que anexa a localizacao do PT que vai servir  o  loteamento  
"Judice Fialho".    Presente  parecer  tecnico  da   DPU  sobre  a  
necessidade de apresentacao de um  estudo  conforme refere.------- 
Mereceu,   por  unanimidade,   o  despacho   de:"Indeferido.  Deve  
apresentar projecto de acordo com o  parecer  tecnico.   Deve,  no 
entanto, suspender imediatamente a  construcao  ate  aprovacao  do  
projecto". ------------------------------------------------------- 
 
3 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
3.1 - ALBERTO MARQUES - Loteamento nas Percebeiras: -------------- 
Presente carta c/ entrada n.  8753, de 93.09.23,  solicitando  que  
seja libertada a garantia bancaria  respeitante ao  loteamento  em 
epigrafe.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Indeferido. 
Informar o Sr. Alberto Marques de que perante a  CMS,  continua  a  
ser ele o responsavel pela execucao das infraestruturas, de que  a 
referida garantia bancaria garante.  Assim,  e  conforme  lhe  foi 
comunicado em 93.09.07, atraves do oficio 2924, o valor  da  mesma  
garantia ja nao era suficiente para  cobrir  as  obras  em  falta. 
Devera,  assim, o Sr. Alberto Marques exigir  que  os  adquirentes 
dos lotes executem as obras de arranjos exteriores  e  arruamentos 
se a isso se comprometeram.  So apos  essa execucao  e  respectiva  
recepcao das obras pela Camara Municipal sera  possivel libertar a  
garantia bancaria". ---------------------------------------------- 
 
IV - ACTA:-------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
V -  ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente  
declarou encerrada a reuniao. Eram 21.00  horas.------------------ 
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E  eu,____________________________  (Eugenia  de   Jesus  Amador),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


