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              Aos VINTE E  SETE  de  JULHO  de  MIL   NOVECENTOS  e   
NOVENTA QUATRO, 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 : CESAR LUIS DA SILVA BEJA, que presidiu aos trabalhos. 
 
VEREADORES : - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
             - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
             - FRANCISCO PEREIRA VENTURINHA 
 
FALTAS JUSTIFICADAS : - FRANCISCO MARIA PEREIRA DO O PACHECO 
                      - ANTONIO GONCALVES CORREIA (Ferias) 
                      - IDALINO SABIDO JOSE (entrou em  Sessao  as  
                        16.15 Horas)  
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 16.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE PUBLICO:------------------------------------------- 
1 - LUIS MIGUEL ROSA:--------------------------------------------- 
Pediu ha alguns meses a CMS para poder realizar tres concertos  no  
Castelo de Sines. Tendo acontecido o primeiro, no dia 5 de  Julho,  
pensa ter corrido tudo bem,  e  nao  ter  prejudicado  ninguem.  A  
producao custou mais de dois mil contos,e a uma semana do concerto  
nem  um bilhete vendido. Pela proposta de terceiros concessionou o   
espaco do bar, de modo a realizar algum dinheiro,  ja que nao teve   
qualquer apoio publicitario ou outro. Apos  receber  o  oficio  em  
consequencia da ultima sessao da Camara, encontra-se  num beco sem  
saida, uma vez que  o  resultado  do  primeiro  espectaculo  ja  o  
investiu no proximo, que se realizam no  dia  12  de  Agosto,  nao  
podendo   portanto  entregar  o  dinheiro  da  concessao  do  bar.  
A Camara Municipal decide protelar o pagamento da divida ate  apos 
a realizacao do espectaculo do dia 12 de Agosto.------------------ 
 
2 - JACINTO MARIA DA CRUZ:---------------------------------------- 
No dia 9 de Junho apresentou um pedido feito em  nome  da  mulher,    
Francisca Maria Raposo, de viabilidade de loteamento na  Baixa  de  
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S. Pedro - Estanqueira, n. 169, para  o  qual  ainda  nao  recebeu  
qualquer resposta. A Camara informou que se encontra a despacho do 
Presidente e que se encontra fora do perimetro urbano e dentro  da 
Reserva Agricola Nacional.---------------------------------------- 
 
3 - ALBERTO JOSE DA GRACA SOROMENHO:------------------------------ 
Presente o referido municipe que informou nao estar de acordo  com  
a  area  apresentada  pelos  servicos,  e  nao  considera justo  o  
pagamento a mais dessa area, relativa ao  Loteamento  da  Zona  B.  
A Camara entende que o requerente  deve  apresentar  fundamentacao 
tecnica para as questoes apresentadas.---------------------------- 
 
O SR. VEREADOR IDALINO ENTROU NA SALA DE SESSOES  A  PARTIR  DESTE  
MOMENTO.---------------------------------------------------------- 
 
4 - ISABEL JORGE - Loteamento da  Lupumer  sito  nas  Percebeiras,  
lote 9:----------------------------------------------------------- 
Presente a  referida  municipe  que  informou  ter  entregue  dois  
requerimentos dirigidos ao Presidente, em relacao aos quais  ainda 
nao  recebeu  qualquer  resposta.  A  situacao  agravou-se  porque  
iniciou a obra  e  fez  um  pedido  de  emprestimo  bancario,  que  
provavelmente nao vai ser concedido uma vez que  a  avaliacao  nao 
pode  ser  feita  correctamente,  dada   a   nao   existencia   de  
infraestruturas no Loteamento. Diz que esta decidida a  apresentar  
queixa no Tribunal Administrativo. A municipe informa  que  a  EDP 
afirma nao colocar as infraestruturas electricas sem que seja paga 
pelo Loteador a respectiva taxa. O Sr. V. Guinote propos que venha 
a proxima sessao esta questao das  infraestruturas  do  Loteamento  
das  Percebeiras.   A   Camara   vai   dar  os passos  devidos  ao  
desenvolvimento  da situacao.------------------------------------- 
 
5 - JOSE FIGUEIREDO RODRIGUES DA SILVA - Lote 3 do Loteamento  das  
Percebeiras:------------------------------------------------------ 
Tem um lote no Loteamento das Percebeiras e  nao  pode  comecar  a  
construir, pela falta de infraestruturas.------------------------- 
 
5.1 - LAURINDA ELIZABETE  DUARTE  BAPTISTA  AMARO  -  Lote  10  do  
Loteamento das Percebeiras:--------------------------------------- 
Tem um lote no Loteamento das Percebeiras e  nao  pode  comecar  a  
construir, pela falta de infraestruturas.------------------------- 
O Chefe da Reparticao  Administrativa  informou  que  ha  Garantia   
feita atraves da hipoteca de um lote com a area de 200 m2  -  Lote  
LA.--------------------------------------------------------------- 
 
6 - JOSE FRANCISCO ROSA - Venda das infraestruturas  do  lote  167      
sito na ZIL-2:---------------------------------------------------- 
O municipe em referencia nao esta  de  acordo  com  a  decisao  da  
Camara de nao exercer o direito de opcao na venda das benfeitorias 
do lote em  epigrafe  e  encontrar  um  novo  comprador  na  lista  
existente de requerentes a espera de lotes na ZIL-2.  O requerente  
cessou a sua actividade de pescador e ja encontrou  comprador  que  
se encontra inscrito  na  lista  de  espera  e  que  imediatamente  
utilizou o armazem. Deliberado, por unanimidade, revogar a decisao  
anterior  e  autorizar  a  venda  das  benfeitorias  ao  comprador  
indicado pelo superficiario.-------------------------------------- 
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II - ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------- 
1 - VEREADORA CARMEM:--------------------------------------------- 
1.1 - CAPELA DA MISERICORDIA - Restauracao do Retabulo:----------- 
Dada a dificuldade em obter  um  orcamento  do  Instituto  Ricardo  
Espirito Santo, propoem-se que seja aceite a  proposta  da  Escola  
Superior de Tecnologica de Tomar, incluindo o custo  no  orcamento  
de 3.900.000$00. Aprovado, por unanimidade.----------------------- 
 
1.2 - CAMPANHA PIRILAMPOS MAGICOS/94:----------------------------- 
Presente proposta para aquisicao dos Pirilampos  Magicos  que  nao  
foram  vendidos na Campanha de 1994 (57 unidades).  Aprovado,  por  
unanimidade.------------------------------------------------------ 
 
1.3 - FESTAS RELIGIOSAS DA NOSSA  SENHORA  DAS  SALVAS - Pedido de  
Apoio da Comissao de Festas:-------------------------------------- 
Presente proposta para diversos apoios para a Sardinhada do dia 15  
de Agosto/94 e iluminacao do  recinto  das  festas.  Mereceu,  por 
unanimidade, o  despacho  de:"A  Camara  concorda  com  os  apoios  
solicitados."----------------------------------------------------- 
 
2 - D & D AUDIOVISUAIS, SA - Caca ao Tesouro:--------------------- 
Presente fax datado de 94.07.27, solicitando a colaboracao atraves 
da comparticipacao de custos de alojamento para os dias 27 e 28 de 
Julho/94, a fim de se realizarem as gravacoes do Programa "Caca ao 
Tesouro". Mereceu, por maioria, com o voto contra  da  V.  Carmem,  
o despacho de:"Aprovado, desde  que seja feita alusao ao apoio  da  
CMS.-------------------------------------------------------------- 
 
3 - MAPA SEMANAL PARA UTILIZACAO DE VIATURAS MUNICIPAIS:---------- 
Aprovado, por unanimidade, os mapas para utilizacao de viaturas de 
Camara Municipal suporta integralmente os  custos  nos  termos  do  
Regulamento.------------------------------------------------------ 
 
III - EXPEDIENTE GERAL:------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - TERRAQUA, EQUIPAMENTOS PARA DESPORTO, LDA - 3. Grande Premio 
de Jet Ski e Motas de Agua de Sines:------------------------------ 
Presente of. c/  entrada  n.  7823,  de  94.07.21,  solicitando  o  
emprestimo de um amplificador e a oferta de 160  a  180  refeicoes  
aquando da realizacao da prova acima referida, no proximo  dia  30 
de Julho. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Aprovados  os 
apoios pedidos".-------------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - ALTERACAO N. 8 AO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1994:------------ 
Aprovado, por unanimidade, com a recomendacao ao  Presidente  para 
que seja agendado um balanco da evolucao do Orcamento e  do  Plano 
de Actividades,  a  referida  alteracao  que  apresenta  tanto  no  
reforco  como  na  reducao  o  valor  de  16.400.000$00,  conforme  
justificacao dos reforcos e  verbas  novas  documentos  que  ficam  
anexos a esta minuta de acta.------------------------------------- 
 
IV - ACTA:-------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
                                                           .../... 



 
 
      ACTA N. 22 
                  
                    (Reuniao de 94.07.27) 
 
                                                            PAG. 4 
 
 
 
VI - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente  
declarou encerrada a reuniao. Eram 19.00 horas.-------------------  
 
E eu,_________________________  (Carmem Isabel  Amador Francisco),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,                 
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
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