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              Aos VINTE E UM  de  SETEMBRO  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 
             - ANTONIO GONCALVES CORREIA 
             - IDALINO SABIDO JOSE 
             - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
             - FRANCISCO PEREIRA VENTURINHA 
 
FALTAS JUSTIFICADAS: FRANCISCO MARIA PEREIRA DO O PACHECO (Ferias) 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 16.30 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - VEREADOR VENTURINHA:------------------------------------------ 
1.1 - IX CONCURSO DE GASTRONOMIA:--------------------------------- 
Aprovado,  por  unanimidade,  o  Regulamento  do  IX  Concurso  de  
Gastronomia, a decorrer no mes de Novembro.----------------------- 
 
2 - VEREADOR CORREIA:--------------------------------------------- 
2.1 - BOLSAS DE ESTUDO - Inscricoes:------------------------------ 
Propoe que seja alterado o periodo de inscricoes para a atribuicao 
de Bolsas de Estudo, para o periodo entre 1 de  Outubro  a  15  de  
Novembro, estando provado na pratica que o  periodo  anteriormente 
praticado nao era suficiente para que as Universidades emitam toda  
a documentacao necessaria. Aprovado, por unanimidade.------------- 
 
2.2 - ESCOLAS DO ENSINO BASICO - Estudo Urbanistico:-------------- 
Os pavilhoes da Escola  Primaria  n.  1  ultrapassaram  ja  o  seu  
periodo de vida util, e a Escola necessita de outros  equipamentos  
como espacos desportivos e espacos  de  lazer,  de acordo  com  as  
necessidades educativas actuais. Propoe que se  faca um estudo, de  
modo a tornar  a  Escola um local mais agradavel, candidatavel aos  
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fundos comunitarios.  O Vereador Guinote apresenta  a  preocupacao  
com a calendarizacao da execucao dos  projectos.  Deliberado,  por   
unanimidade, solicitar ao Departamento de Planeamento  Urbanistico   
um  estudo  previo das areas das Escolas Primarias n. 1 e  n. 2, a  
ser presente  ate  ao  final  do  mes  de Outubro.---------------- 
 
3 - VEREADOR IDALINO:--------------------------------------------- 
3.1 - ESCOLAS DO ENSINO BASICO:----------------------------------- 
Concorda com a necessidade dos estudos  encomendados,  mas  tambem 
com a necessidade das  pequenas  reparacoes.  O  Vereador  Correia  
informou que  nao  ha  ninguem  nas  Escolas   que  centralize  as  
necessidades da propria Escola, de modo a  poderem  ser  reparadas  
com alguma eficiencia. O Vereador Idalino propoe que sejam  feitas  
vistorias periodicas, por  trimestre,  pelos  Servicos  da  Camara  
ouvindo-se os professores, para as reparacoes pontuais. Ao  que  o  
Vereador Correia responde ja serem efectuadas estas vistorias, nao 
sendo suficientes para impedir visitas dos servicos  de  cada  vez  
que ha uma chamada.----------------------------------------------- 
 
3.2 - ABERTURA DO ANO ESCOLAR:------------------------------------ 
Sentiu-se na abertura deste ano escolar uma insuficiencia ao nivel 
das infraestruturas, nomeadamente da T42 e da Escola  Pre-Primaria  
de S. Marcos pelo que e urgente  concluir  este  equipamento  para 
utilizacao pela populacao escolar de Sines.----------------------- 
 
3.3 - BOLSAS DE ESTUDO:------------------------------------------- 
Requer copias do Regulamento em vigor, da relacao de inscricoes  e  
de atribuicao de bolsas do ano 1993/1994.------------------------- 
 
4 - VEREADOR GUINOTE:--------------------------------------------- 
4.1 - PRAIA GRANDE - Esgotos Pluviais:---------------------------- 
Chama a atencao para a decisao da ultima Sessao da Camara relativa 
a este processo, e pede  informacao  sobre  o  que  foi  executado  
relativamente a esta decisao.  O  Vereador  Correia  informou  que  
visitou o local, e concorda com a preocupacao demonstrada. Dada  a 
impossibilidade da Enga. Rosa executar a decisao anterior, entende 
que e urgente fazer o estudo de impacto ambiental.---------------- 
 
4.2 - ESTACAO DE BOMBAGEM PROVISORIA DO PORTO COVO:--------------- 
Pede informacao sobre o estado da obra e a sua calendarizacao.---- 
O V. Cesar informou que a obra vai ser feita pela CMS, estando  ja 
encomendado o material.------------------------------------------- 
 
4.3 - BAIRRO D. PEDRO I - Arranjos Exteriores:-------------------- 
Colocou a questao do tratamento das zonas verdes  e  de  lazer  do  
Bairro D. Pedro I. Lembrou que a  CMS  e  a  Cooperativa  gastaram  
muito dinheiro a realizar as obras e que as mesmas tem um  aspecto 
degradado. Chamou igualmente a atencao para  a limpeza  do  Bairro 
que e esporadica. O Vereador Cesar informou que a curto  prazo  se 
irao iniciar os trabalhos. Informou tambem que a remocao de terras 
foi muito morosa e que se tem de colocar as bocas de rega.-------- 
 
4.4 - ACESSO A PROCESSOS - PROTESTO:------------------------------ 
Protestou contra a imcumprimento das decisoes da sessao de  Camara  
anterior no que a consulta dos processos da Judice  Fialho  e  dos 
Lotes 1 e 2, respeita. Protestou igualmente contra o facto de  nao  
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terem sido entregues a relacao de projectos solicitada (ponto  3.5 
da acta n.26).---------------------------------------------------- 
 
4.5 - ESCOLA PRIMARIA N.1:---------------------------------------- 
Chama a atencao para o interesse arquitectonico e urbanistico  dos 
edificios nos. 1 e 2, e as intervencoes que se tem feito  nao  sao  
remedio para o envelhecimento dos edificios. Existe  uma  tecnica,  
nao muito cara, para recuperacao de edificios velhos,  identica  a  
utilizada no Museu de  Arqueologia  de  Setubal,  que  podera  ser  
utilizada nos edificios da Escola, e ate candidatavel  ao  PRODEC. 
Disponibilizou-se para executar  o  projecto  de  recuperacao  dos  
referidos edificios sem qualquer encargo para a Camara  Municipal. 
Colocou-se a disposicao do Vereador Correia para concretizar  essa 
tarefa ate ao fim do ano de 1994.--------------------------------- 
 
5 - VEREADOR CESAR:----------------------------------------------- 
5.1 - FERIAS DO PRESIDENTE:--------------------------------------- 
Informou que o Sr. Presidente iniciou o seu  primeiro  periodo  de 
ferias na terca-feira dia 20 de Setembro,  estando  ele,  Vereador  
Cesar a substitui-lo, nos termos do art. 44, n. 3  do  Decreto-Lei  
100/84 e conforme deliberacao da Sessao de Camara de 94.01.05.---- 
 
6 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 1994/1995:----------- 
Aprovado, por unanimidade, a adjudicacao ao VGAC - Vasco  da  Gama   
Atletico Clube, dos  transportes  escolares  para  o  ano  lectivo  
1994/1995, por ser  a  proposta  mais  barata  e  ainda  pelo  bom  
trabalho realizado no ultimo ano lectivo.  O Vereador Correia deve  
acompanhar a qualidade do servico prestado.----------------------- 
 
7 - CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS SALVAS - Visitantes:-------------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento de terem sido 787  o  numero  
de visitantes no mes de Agosto de 1994.--------------------------- 
 
8 - REVISTA DE IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
9 - PLANO   DE   ACTIVIDADES   1994  -  RELATORIO  DE  EXECUCAO  -  
SETEMBRO/94:------------------------------------------------------ 
Aprovado, por maioria com  os  votos contra  dos  Srs.  Vereadores   
Idalino  e Guinote, o referido documento que fica anexo a presente 
minuta de acta.--------------------------------------------------- 
Os Vereadores Guinote e Idalino  votaram  contra  pelas  seguintes  
razoes:----------------------------------------------------------- 
1. - Nao tiveram acesso ao relatorio antes da  sessao.  O exemplar  
presente esta manuscrito e nao passa de um rascunho.-------------- 
2. - O Presidente nao prestou ate ao momento, informacao ao orgao,  
sobre o grau de execucao do Plano de Actividades e a  situacao  do  
Orcamento. (Previsoes versus realidade).-------------------------- 
3. -  Existem   confirmadas   importantes   quebras  nas  receitas  
(derrama; previsao - 360.000 realidade -  aprox.  70.000)  que  se 
traduzirao em mudancas ao nivel do Plano de Actividades.---------- 
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II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - APS - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES:---------------------- 
Presente  of.  c/  entrada  n.  9871,  de  94.09.16,  apresentando  
esclarecimentos sobre os rebentamentos na pedreira de Monte Chaos. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:  "Tomamos  conhecimento. 
Solicitar a APS um posto de medicoes  permanente  junto  a  Escola  
T42".------------------------------------------------------------- 
 
1.2 - AERSET - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO DE SETUBAL:------- 
Presente of. c/ entrada n. 8951, de 94.08.24, informando  que  vai 
organizar durante o 2. semestre de 1995, a Regiao/95 - 1. Feira de 
Actividades Regionais do Distrito de Setubal, solicitando ainda  a  
posicao da Camara  em  relacao  a  este  projecto.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Concorda-se com a participacao da CMS 
integrada no ambito da AMDS ou da AMLA".-------------------------- 
 
1.3 - AMDS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL:---- 
Presente of. c/ entrada n. 9210, de 94.08.31,  enviando  copia  do 
oficio da Camara  Municipal  de  Santiago  do  Cacem  dirigido  ao  
Administrador da Caixa Geral de Aposentacoes sobre a regularizacao  
de contribuicoes para a Caixa Geral de  Aposentacoes,  solicitando  
ainda informacao  sobre a existencia de situacoes  analogas  nesta 
Camara Municipal.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:  "A  
Direccao Financeira para informar o executivo da situacao da  CMS. 
Fotocopiar para os Srs. Vereadores".------------------------------ 
 
1.4 - AMLA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO:----- 
Presente of. c/  entrada  n. 9727,  de  94.09.14,  enviando  Mocao  
aprovada pela Junta e Assembleia  de  Freguesia  de  Santa  Susana  
sobre o Aterro  de Residuos  Industriais  Toxicos.   Mereceu,  por  
unanimidade,o despacho de:"Tomamos conhecimento e solidarizamo-nos 
com a posicao da Assembleia de Freguesia de Santa Susana".-------- 
 
1.5 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO:------- 
Presente of.  c/  entrada  n. 9356,  de  94.09.05,  enviando  para  
conhecimento copia da candidatura de financiamento para o projecto  
MARITEC submetida pelo ECTARC -  Centro  Europeu  para as Culturas  
Tradicionais e Regionais a DG XVI  da Comissao Europeia.  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".----------- 
 
1.6 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES:------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9631, de  94.09.12,  informando  que  a 
funcionaria  da CMS, Marina Gois, deixara de dar aulas no  Ginasio 
Clube de Sines.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.7 - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA:-------------------------------- 
Presente of.  c/  entrada  n. 9855,  de  94.09.15,  relembrando  a 
organizacao do encontro "Setubal - 10 anos em  Retrospectiva"  que 
tera lugar no Forum Luisa Todi, em Setubal,  nos dias 13, 14 e  15 
de Janeiro de 1995.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.8 - RADIO SINES:------------------------------------------------ 
Presente of.  c/  entrada  n. 9410,  de  94.09.06,  agradecendo  a  
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cedencia do Pavilhao Municipal dos Desportos para a realizacao  do  
4. Torneio de Futebol  de  Salao.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Tomamos conhecimento".------------------------------ 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - CONSUMO DE GASOLEO - AGOSTO DE 1994:------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de consumos de gasoleo. A Camara 
Municipal oferece o gasoleo consumido aos Bombeiros Voluntarios de 
Sines, ao  Lar Prats e a Policia de Seguranca Publica, nos valores   
de  615.689$00, 17.190$00 e 28.936$00  respectivamente.  Cobrar  o  
gasoleo ao Ginasio Clube de Sines, Vasco da Gama Atletico Clube  e  
Junta de Freguesia de Sines, nos  valores de 60.833$00,  24.735$00  
e 27.695$00 respectivamente.-------------------------------------- 
 
2.2 - DERRAMA - 95 - FIXACAO DA TAXA:----------------------------- 
A CMS no uso da competencia que lhe  confere  o  art.  51,  do  DL  
100/84, na redaccao introduzida pela Lei 18/91, de  12  de  Junho,  
conjugado com o estatuido no art. 5. da Lei 1/87, de 6 de Janeiro, 
e   para  fazer  face  a  despesas  com  investimentos  na  Escola  
Pre-Primaria e na  Escola  Primaria, delibera, por unanimidade,  o   
lancamento  de  Derrama  sobre o IRC a cobrar no ano de 1995, cuja  
taxa e fixada em 10%. Enviar a Assembleia Municipal para aprovacao   
nos  termos  do art. 39, alinea p), do n. 2, da Lei  100/84,  e  a  
Direccao Distrital de Financas para os devidos efeitos.----------- 
 
2.3 - BVS - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SINES:-------- 
Presente of.  c/  entrada  n. 9465,  de  94.09.07,  solicitando  a  
anulacao da Taxa de Conservacao de Esgotos referente  ao  corrente  
ano.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Concorda-se com  a  
anulacao da Taxa de Conservacao de Esgotos - conhecimento n. 474".  
O Vereador Guinote propos  que  se  estude  uma  proposta  para  a  
isencao permanente desta taxa, a todas as associacoes recreativas, 
desportivas e culturais, com reflexos  orcamentais  nos  subsidios  
prestados as instituicoes.  Aprovada,  por unanimidade.----------- 
 
2.4 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES:------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9685, de  94.09.13,  solicitando  apoio 
para fazer  face  as  despesas  com  a  organizacao  da  Final  do  
Campeonato Nacional de Damas. Mereceu, por unanimidade, o despacho 
de: "Aprovada a atribuicao de um subsidio de 20.000$00".---------- 
 
2.5 - JOSE MANUEL JESUS COSTA:------------------------------------ 
Presente req. c/  entrada  n. 9060,  de  94.08.26,  solicitando  a 
anulacao da divida que tem para com a Camara, em rendas de  casa e 
consumos de agua, referente a  habitacao do Bairro do Farol n. 12,  
em Sines, por nao possuir meios de subsistencia.   Presente tambem  
informacao  da  Fiscalizacao  Municipal  sobre o assunto. Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Aprovada a anulacao da divida".-- 
 
2.6 - DILAR DE JESUS CASTRO FARIA:-------------------------------- 
Presente req. c/ entrada  n. 9018,  de  94.08.25,  solicitando  na 
qualidade de irma de FRANCISCO MARIA CASTRO a anulacao  da  divida  
que este tem para com a Camara em rendas de  casa  e  consumos  de  
agua, por nao possuir  meios  de  subsistencia.   Presente  tambem   
informacao da Fiscalizacao Municipal sobre   o  assunto.  Mereceu,   
por unanimidade, o despacho de: "Aprovada a anulacao da divida".-- 
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2.7 - CACILDA CANDEIAS ALEXANDRE E OUTROS:------------------------ 
Presente abaixo assinado  dos moradores da Travessa de  S. Marcos, 
dos lotes 1 a 12, c/ entrada  n.1856,  de  94.09.06,  manifestando  
interesse  na   aquisicao   dos   lotes  de  terreno  de  que  sao  
superficiarios. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovada   
a venda ao preco de 2.420$00/m2".--------------------------------- 
  
2.8 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S.A.:---------------------- 
Presente  of.  c/  entrada  n.  7330,  de  94.07.08,  apresentando  
orcamento no valor de 723.574$00+IVA, para a obra de prolongamento 
da rede electrica em Vale Seco - Monte  das  Cravadas,  em  Sines. 
Presente comunicado interno da Fiscalizacao  Municipal  informando 
que o Sr. JOSE MARIA SOBRAL, residente no Monte de Cravadas,aceita   
suportar 50 % do custo da referida obra. Mereceu, por unanimidade, 
o despacho de: "Aprovado".---------------------------------------- 
 
2.9 - PMN - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA:------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1220,  de  94.06.09,  solicitando  
autorizacao para a colocacao de um painel publicitario na  Rotunda 
de Saida para Grandola, em Sines. Presente  tambem  informacao  da  
Fiscalizacao Municipal sobre o assunto.  Mereceu, por unanimidade, 
o despacho de: "Tendo em conta que a CMS esta a realizar estudo da  
rede viaria da Vila e consequentemente dos espacos publicitarios a  
questao podera ser reapreciada  noutra  altura  sendo  de  momento  
indeferida a pretensao do requerente".---------------------------- 
 
2.10 - EMPREITADA  DE  IMPLANTACAO  E ACESSOS A ESCOLA SECUNDARIA, 
RUA B E ROTUNDA:-------------------------------------------------- 
Presente informacao da DSU apresentando o auto de  apuramento  das  
multas devidas por violacao dos  prazos  contratuais  na  referida  
empreitada. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:  "Concorda-se 
com o parecer tecnico".------------------------------------------- 
 
2.11 - CAVOP - CONSTRUCOES, ARMADURAS, VOLADURAS E OBRAS PUBLICAS,  
LDA.-EMPREITADA DE CONSTRUCAO DOS ACESSOS AOS TERMINAIS PORTUARIOS 
- AVENIDA VASCO DA GAMA:------------------------------------------ 
Presente factura c/ entrada n. 8592, de 94.08.11, relativa  a  20.  
situacao de trabalhos contratuais da referida empreitada, no valor  
de  6.820.108$00. Presente tambem parecer tecnico da  DSU  sobre o 
assunto. Mereceu, por  maioria,  com  os  votos  contra  dos  Srs.  
Vereadores  Guinote  e  Idalino,  o  despacho  de:   "Aprovado   o  
pagamento".------------------------------------------------------- 
Os Vereadores Idalino e Guinote  votaram  contra  pelas  seguintes 
razoes:----------------------------------------------------------- 
1. - Foi  em  sessao  anterior  informado  de  que  o  Empreiteiro  
abandonou a obra.------------------------------------------------- 
2. - Foi decidido analisar a possibilidade de rescisao contratual. 
3. - Nesta perspectiva nao faz sentido continuar com os pagamentos 
ate por o adiantamento nao estar completamente amortizado.-------- 
4. - Os Vereadores entendem que  a  informacao  presente  sobre  a  
situacao da  Empreitada  esta  imcompleta  pois  nao  esclarece  a  
situacao dos saldos entre CCRA/CMS; APS/CMS; Caixa Agricola/CMS.-- 
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III -  EXPEDIENTE DE OBRAS:--------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - ANTONIO JORGE SANTOS ROMAO:--------------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1432,  de  94.09.12,  solicitando  
autorizacao para vender as benfeitorias realizadas no lote  9,  da   
Zil 1, em Sines, ao Sr. Joaquim Angelo Fernandes,  caso  a  Camara 
Municipal nao queira exercer o seu direito de opcao. Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de: "Indeferida a peticao  do  requerente,  
aguardar pela aprovacao do regulamento".-------------------------- 
 
1.2 - CELJOPE - CONSTRUCAO CIVIL, LDA:---------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1330, de 94.09.08,  manifestando o seu 
acordo com o pagamento da TMU nas  condicoes  propostas  pela  CMS  
logo que sejam retiradas as terras colocadas indevidamente no  seu 
terreno. Presente  tambem  informacao  da  Fiscalizacao  Municipal 
sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado 
oficiar a Cavop para retirar as terras acima referidas".---------- 
 
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 20.00 horas  
 
E eu,_________________________  (Carmem Isabel  Amador Francisco),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,                 
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                        OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


