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        Aos DOIS  de AGOSTO  do ano DOIS MIL nesta Cidade 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: - MANUEL COELHO CARVALHO, que  presidiu aos trabalhos. 
 
        VEREADORES: - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
                    - JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA 
                    - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
                    - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 11.00 Horas.------------------------------------- 
 
        I - ACTA DA REUNIAO ANTERIOR:------------------------------------- 
        Foi lida e aprovada nos termos do  n.  2 do art. 92 da Lei 169/99, 
        de 18 de Setembro e assinada  pelo Sr. Presidente e pela Directora 
        do Departamento Administrativo e Financeiro.---------------------- 
 
 
        II - ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------- 
 
        1 - SR. PRESIDENTE:----------------------------------------------- 
        1.1 - FESTIVAL MUSICAS  DO  MUNDO:   O  Sr. Presidente referiu ter 
        corrido bem o Festival Musicas do Mundo e considera que Sines esta 
        de parabens ate porque o Festival  foi mais rico do que o anterior 
        e parece-lhe necessaria  uma  Comissao dinamizadora e organizadora 
        do mesmo. -------------------------------------------------------- 
 
                                                                   .../...
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        1.2 - ASSESSORIA PARA A AREA DE INFORMACAO E DIVULGACAO TURISTICA: 
        O  Sr.  Presidente  informou  ter  contratado  como  prestador  de 
        servicos o Sr.  Nuno  Ramos  Almeida  para  imprimir  novo ritmo a 
        informacao e divulgacao das iniciativas do Municipio.------------- 
 
        1.3  -  O  Sr.  Presidente  referiu  que  constacta  que  ha areas 
        deficitarias de tecnicos  na  Camara,  nomeadamente,  na cultura e 
        informacao.    Pretende   procurar   tecnicos   que   possam   ser 
        responsaveis por estas areas.   Pensa  ainda  que  o ideal era ter 
        pessoas de Sines como responsaveis pelos sectores. --------------- 
 
        2 - VEREADOR GUINOTE: -------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador Guinote  referiu  que  a  2.  edicao do Festival de 
        Musicas do Mundo foi de maior qualidade do que a 1. edicao.------- 
        Salientou o facto de ter sido apresentado em simultaneo o trabalho 
        da Escola dos Sons da  Lusofonia. Atendendo aos jovens envolvidos, 
        tratou-se do  dinheiro  mais  bem  gasto  pela  Camara  na area da 
        cultura.  Estas   apresentacoes   sensibilizaram   toda  a  gente. 
        Salientou o facto de a  vinda  da  Shemekia Copeland ter chamado a 
        Sines milhares de pessoas o  que  permite  chamar a atencao para a 
        importancia dos cabecas de cartaz.-------------------------------- 
 
        3 - SR VICE-PRESIDENTE:------------------------------------------- 
 
        3.1  - O  Sr. Vice-Presidente   referiu  que,  quanto  ao Festival 
        pensa  ter  corrido  bem,  gostaria  de  repensar  o  local   para 
        o fogo de artificio porque lhe  parece  que o mesmo deveria ser na 
        Baia Vasco da Gama. ---------------------------------------------- 
 
        3.2 - VISITA A CABO  VERDE:  O Sr. Vice-Presidente informou que os 
        eleitos que se deslocaram a  Cabo  Verde foram muito bem recebidos 
        com as melhores instalacoes  e viatura que dispunham. Participaram 
        nas festividades do Patrono  de  Santa  Cruz  com almoco oficial e 
        distribuicao de premios as provas desportivas. Salientou as muitas 
        carencias   que   foram   detectadas,   nomeadamente,   falta   de 
        equipamentos    e     maquinaria.      O    Sr.    Vice-Presidente 
        disponibilizou-se  para  facultar  formacao  profissional  a cinco 
        trabalhadores desde que a CMS  concorde  ja que e necessario a CMS 
        suportar  a   estadia.    A   Camara   Municipal,   concorda,  por 
        unanimidade, receber cinco funcionarios  da  Camara de Santa Cruz, 
        para, durante dois meses, estagiarem  na autarquia suportando esta 
        os encargos com a estadia e deslocacoes. ------------------------- 
        Transmitir a Camara Municipal de Santa Cruz.---------------------- 
 
        4 - SR. PRESIDENTE: O Sr.  Presidente informou ter recebido no dia 
        29 de Julho o Sr.  Embaixador  de  Cabo Verde, tendo sido tratadas 
        questoes de relacoes entre Sines e Cabo Verde, assim como questoes 
        relacionadas  com  a  comunidade   caboverdiana   local  e  o  seu 
        contributo para o  desenvolvimento  de  Sines  e  ainda, o apoio a 
        Associacao Caboverdiana, assim como  a integracao da comunidade na 
        vida de Sines, tendo  sido  realcada  a sua participacao na Mostra 
        Gastronomica.  Foi  feita  visita  a  Associacao  e  a Comissao de 
        Moradores do Bairro Amilcar Cabral. ------------------------------ 
                                                                   .../...
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        5 - VEREADOR MASCARENHAS: ---------------------------------------- 
        O Sr. Vereador solicitou alguma informacao na sequencia da reuniao 
        com os trabalhadores sobre a criacao da Empresa Municipal. ------- 
 
        O Sr. Presidente informou que  na  sequencia do comunicado do STAL 
        sobre a criacao da Empresa  Municipal o Sr. Presidente convocou os 
        trabalhadores para reuniao no  dia  31  de  Julho.  Na mesma o Sr. 
        Presidente deu os esclarecimentos que  pretende que seja a Empresa 
        e tendo referido que o STAL estando presente nao devia intervir ja 
        que era reuniao do executivo com os trabalhadores.  Foram dados os 
        esclarecimentos aos trabalhadores mas  nao  lhe pareceu correcta a 
        intervencao do STAL. --------------------------------------------- 
 
        6 - SR. PRESIDENTE: ---------------------------------------------- 
        O Sr. Presidente pediu para  incluir  na  Ordem  de  Trabalhos  um 
        pedido de MARIA OCTAVIA EUSEBIO MARQUES para de colocacao de lousa 
        tumular  com  lapide ou nao na sepultura do seu familiar Vladimiro 
        Franklin:--------------------------------------------------------- 
        Foi apreciado e  deliberado,  por  unanimidade,  deferir o pedido. 
        Mandar fazer a lousa indicada. ----------------------------------- 
 
        7 - VEREADOR PIMENTA: -------------------------------------------- 
        7.1 - ELECTRIFICACAO:  O  Sr.  Vereador  informou  que  "a zona da 
        Bateria  do Castelo" esta completamente ao escuro. 
 
        7.2 -  CENTRO  CIVICO  DE  PORTO  COVO:  O  Sr. Vereador solicitou 
        informacao sobre o projecto do Centro Civico de Porto Covo. ------ 
        A Sra. Vereadora Carmem informou que  ja passaram os 45 dias dados 
        a Cupula para reformulacao do projecto e que ira saber do projecto 
        e a razao do atraso.---------------------------------------------- 
 
        7.3 - OBRAS  DA  FALESIA:  O  Sr.  Vereador  referiu que ha poucos 
        trabalhadores e a obra nao avanca. ------------------------------- 
 
        O Sr. Vice-Presidente referiu  que  no  Caminho das Bicas surgiram 
        alguns problemas tecnicos  imprevistos  que  atrasaram a obra.  No 
        entanto,  preve-se  que a obra esteja concluida na primeira semana 
        de Setembro. ----------------------------------------------------- 
 
        8 - VEREADOR GUINOTE:  O  Sr. Vereador pretende informacao sobre o 
        ponto da situacao  das  seguintes  obras:  Zona Nascente da Quinta 
        dos Passarinhos, pequena obra  na  Quinta  dos  Passarinhos,  obra 
        Bairro  Maritimo,   ligacao    Bairro  Operario  Bairro  Maritimo, 
        processo dos 124 fogos. ------------------------------------------ 
 
        O Sr.  Vice-Presidente  informou  que  o  processo  da  obra    do 
        Bairro Maritimo vai hoje para o Notariado  para fazer o contrato.- 
        Quinta dos Passarinhos - foi aprovado  o projecto e vai agora para 
        concurso. -------------------------------------------------------- 
        Quanto ao Bairro Operario, a  Sra. Vereadora Carmem informou que o 
        projecto esta a ser elaborado pelo GTL.  ------------------------- 
                                                                   .../...
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        9 - SR. VICE-PRESIDENTE:------------------------------------------ 
 
        9.1 - Pediu  para  incluir  na  Ordem  de  Trabalhos:------------- 
 
        9.1.1  -  A  questao   do   Caminho  da  Banaica.   Admitido,  por 
        unanimidade.  Foi deliberado, por unanimidade, que na sequencia da 
        deliberacao de  05  de  Julho,  deve  ser  dado  um  prazo  ao Sr. 
        Francisco Maria da Silva,  ja  que  a  CMS  oficiou  sobre as duas 
        hipoteses, mas nao foi dado  prazo para resposta.  Deliberado, por 
        unanimidade, fixar um prazo para resposta  a CMS ate 14 de Agosto. 
        Notificar o requerente com urgencia. ----------------------------- 
 
        9.1.2 - O pedido de   GECPAC  - Gabinete de Engenharia Civil, para 
        aquisicao do Lote Q do Loteamento Municipal do Bairro da Floresta. 
        Admitido,  por  unanimidade.    Foi   o   pedido  indeferido,  por 
        unanimidade.  A CMS ira  marcar  nova  hasta publica para os lotes 
        que ficaram desertos. -------------------------------------------- 
 
        10 - SR.  PRESIDENTE  -  Construcao  de  Habitacao  Social - O Sr. 
        Presidente  informou  que   foram  solicitadas  clarificacoes  das 
        propostas das empresas que tinham respondido ao convite da CMS ate 
        04 de Agosto. ---------------------------------------------------- 
 
        11 -  SRA.  VEREADORA  CARMEM,  pediu  para  incluir  na  Ordem de 
        trabalhos: ------------------------------------------------------- 
        11.1  -  Processo  Santa  Catarina  e  viabilidade  Loteamento  de 
        Francisco Jose Sabino.-------------------------------------------- 
        Aprovada a inclusao, por unanimidade. ---------------------------- 
 
        11.2 - Solicitou ao Sr. Presidente  informacao sobre o que se tera 
        passado efectivamente na  reuniao  realizada  entre  o Provedor sa 
        Santa Casa da Misericordia de Sines,  realizada a 18 de Julho, uma 
        vez que o comunicado  entretanto  distribuido  pela Santa Casa faz 
        afirmacoes quanto as conclusoes dessa reuniao que nao correspondem 
        ao que tinha sido  decidido  pela  Camara  Municipal de Sines como 
        posicao a transmitir. de facto,  o oficio fala em "reapreciacao do 
        projecto", quando nao e a apreciacao que tem que ser referida, mas 
        sim o proprio projecto. A deliberacao de Camara de 13-07-2000, que 
        deu origem a referida reuniao refere expressamente que "No caso de 
        a Santa Casa  persistir  na  aprovacao  deste projecto, o edificio 
        deveria baixar de 5 para 4 pisos e o espaco entre o projectado e o 
        existente devera  ficar  em  aberto  para  distinguir  bem as duas 
        construcoes, de acordo  com  o  parecer  do Arq. Cardoso, aprovado 
        pela Camara Municipal de Sines e  que e do conhecimento do tecnico 
        responsavel  pelo   projecto   da   Misericordia,  Eng.  Vinagre". 
        Facilmente  se  depreende  que   nao  se  tratam   de  "alteracoes 
        pontuais"  mas  sim  de  uma  reformulacao  do  projecto.  So esta 
        reformulacao  dara  origem  a  uma  nova  apreciacao  pela  Camara 
        Municipal de Sines.----------------------------------------------- 
 
        O Sr. Presidente informou que  na  reuniao havida com a Santa Casa 
        acentuou que de  acordo  com  o  que  a  CMS  havia deliberado, na 
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        sequencia da posicao da  Santa  Casa  comunicada por oficio a CMS, 
        esta respondeu no  sentido  de  fazer  e  custear  o projecto e em 
        conjunto com a Santa Casa  conseguir  as verbas necessarias para a 
        realizacao do mesmo.  Mais  propos  a realizacao de protocolo para 
        estudar e dar resposta aos problemas dos idosos de Sines. -------- 
        O Sr. Presidente da Mesa referiu  que  a Santa Casa defendia que o 
        projecto se mantivesse, ao que o Sr. Presidente da CMS disse que a 
        manter-se essa posicao a  CMS disponibilizava-se para intervir nas 
        correccoes e  alteracoes  ao  projecto  de  forma  a  adequa-lo as 
        exigencias  urbanisticas  anteriormente  transmitidas  e expressas 
        pelos Servicos Tecnicos  da  CMS,  acentuando  novamente que a CMS 
        mantem a posicao de fazer acordo  com a Santa Casa para protocolar 
        accoes de parceria que  visam  o  estudo e resolucao dos problemas 
        actuais e futuros dos idosos de Sines.  Mais referiu nao pretender 
        alimentar  ou  fomentar  qualquer  tipo  de  "guerrilha"  pelo que 
        procuram envidar todos os esforcos possiveis para ultrapassar esta 
        questao desfazendo alguma tentiva de passar para a opiniao publica 
        a ideia de que a CMS nao viabilize a obra.------------------------ 
 
        A Sra. Vereadora Carmem,  face  as  informacoes do Presidente, que 
        confirmam que a  Santa  Casa  se  arrogou  o  direito  de emitir e 
        distribuir um  comunicado  que  transmite  interpretacoes  que nao 
        constituem verdade relativamente a posicao da Camara, entende que, 
        na sua opiniao, deveria haver  um corte de relacoes institucionais 
        com a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericordia.---------- 
        Para alem, refere que nao faz  muito sentido a nomeacao de um Arq. 
        para "ajudar" a  reformular um projecto  que e da autoria de outro 
        tecnico, ate considerando a  intransigencia deste quanto a alterar 
        o projecto. No entanto, tendo sido essa a opcao do Sr. Presidente, 
        ela e obviamente aceite.------------------------------------------ 
 
        O Sr. Vereador Guinote referiu que acha chocante mais esta atitude 
        da Santa Casa, embora ela pareca ser dirigida a um unico membro da 
        Camara. Isto nao lhe parece uma relacao entre instituicoes. Parece 
        antes, que  se  trata  de  promover  a  ruptura institucional. Nao 
        concordou com o facto da  CMS  recuar  e ser aceitado reformular o 
        projecto uma vez que rever  o  projecto  e retirar um piso nao lhe 
        confere qualidade em termos de solucao arquitectonica.------------ 
        Uma postura seria  e  no  ambito  do  Plano de Urbanizacao definir 
        quais os equipamentos necessarios  nesta  area e abandonar a ideia 
        dos  120  idosos  concentrados;   Em  suma  fazer  um  projecto de 
        qualidade urbanistica. E  facil o CESUR definir, a localizacao dos 
        equipamentos sociais. -------------------------------------------- 
 
        III - ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------- 
        1 - EXPEDIENTE GERAL: -------------------------------------------- 
        1.1 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - ILES:------- 
        Presente of.  c/  entrada  n.  10663,  de  2000-07-05, solicitando 
        parecer quanto ao  processo  de  candidatura  apresentado por LUIS 
        MIGUEL DOS ANJOS GAMA CORREIA O. PEREIRA, relativo a actividade de 
        seguranca electronica e digital.---------------------------------- 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
        ACTA N. 30 
                           (Reuniao 2000-08-02) 
                                                                    PAG. 6 
 
 
 
 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  considera de 
        interesse economico e social o presente projecto".---------------- 
 
        1.2 - SISAQUA - SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO, LDA. - Relatorio de 
        exploracao  e  manutencao  da  ETAR   de  Porto  Covo  e  Estacoes 
        Elevatorias - Maio de 2000: -------------------------------------- 
        Presente of.  c/  entrada  n.  11922,  de  2000-07-27,  enviando o 
        relatorio em epigrafe. ------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.3 - GABINETE DE APOIO A PESCA - Relatorio: --------------------- 
        Presente  pela  Tecnica  Lucia  Nascimento  o  Relatorio  sobre as 
        candidaturas apresentadas pela Comunidade Piscatoria Local e ainda 
        pelas pequenas  Comunidades  ao  longo  do  Litoral  Alentejano no 
        ambito dos programas I.C.PESCA, SIPESCA e PROPESCA. -------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.4 - FEIRA DE  AGOSTO  DE 2000  -  Pistas de automoveis (adulto e 
        infantil): ------------------------------------------------------- 
        Presentes: Proposta de  Alzira  Maria  Mendonca,  para montagem da 
        pista de automoveis de adulto, por 150.000$00;-------------------- 
        Proposta de Nelson Moreno  Cibarrinha,  para montagem de uma pista 
        de automoveis infantil, por 45.000$00.---------------------------- 
        Ratificada, por unanimidade, a decisao  da Sra Vereadora Carmem de 
        adjudicar as duas propostas existentes.--------------------------- 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
 
        2.1 - CONDICOES DE  CEDENCIA  DE  LOTES  DE  TERRENO EM DIREITO DE 
        SUPERFICIE NA ZIL 2: --------------------------------------------- 
        Presente pela Sra. Vereadora Carmem, o  documento em epigrafe, nos 
        termos do Regulamento  de  Constituicao  do  Direito de Superficie 
        sobre Predios Integrados na  ZIl  2,  publicado  em 20 de Junho de 
        2000.  O  documento   transcreve   o   essencial  dos  deveres  do 
        superficiario  e   sera   assinado   pelos   novos  superficiarios 
        imediatamente apos a atribuicao do lote por edital.--------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado.  Enviar aqueles 
        a quem foram atribuidos lotes depois do Regulamento".------------- 
 
        2.2 -  ALTERACAO  ORCAMENTAL N. 05  AO  ORCAMENTO  MUNICIPAL  PARA 
        2000:------------------------------------------------------------- 
        Ratificada  e  aprovada,  por   unanimidade,   a  decisao  do  Sr. 
        Vice-Presidente, datada de  2000-07-21,  da aprovacao da alteracao 
        orcamental em epigrafe que  apresenta,  quer nas reducoes quer nos 
        reforcos,  o  valor  de   71.000  contos,  conforme  informacao  e 
        justificacao apresentada pela Seccao de Contabilidade. ----------- 
 
        2.3  -  MARIA  JOSE  FIGUEIREDO  VITORINO  RODRIGUES  -  Tarifa de 
        conservacao de esgotos: ------------------------------------------ 
        Presente req.  c/  entrada  n.  10436,  de 2000.06.30, solicitando 
 
                                                                   .../...
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        o  pagamento  em  prestacoes  da  referida  tarifa,  no  valor  de 
        9.331$00, devido a dificuldades financeiras.---------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado o pagamento em 
        quatro prestacoes".----------------------------------------------- 
 
        2.4 - CONCURSO  LIMITADO  PARA  A  EMPREITADA PARA REABILITACAO DA 
        ESCOLA PRIMARIA N. 1 - RELATORIO DA COMISSAO DE ABERTURA:--------- 
        Aprovada, por unanimidade, a proposta do Sr. Vice-Presidente com o 
        seguinte teor:" Na sequencia do relatorio identificado em epigrafe 
        no que se refere ao  valor  das  propostas oferecidas a concurso e 
        que  a  comissao  de  abertura  considera  estarem  nas  condicoes 
        previstas na alinea b) do n. 1 do art. 107. do DL 59/99, 02 Marco, 
        propoe-se  a   anulacao   do   procedimento   em   apreco  por  se 
        considerarem, por um lado,  inaceitaveis  as propostas recebidas e 
        por  outro,  por   se   considerarem  pertinentes  os  fundamentos 
        indicados  naquele  documento  e  que  defendem  a  existencia  de 
        impedimento  legal  a  adjudicacao  a  qualquer  dos concorrentes, 
        devendo tal deliberacao ser comunicada ao IMOPPI em cumprimento do 
        disposto no n. 4 do referido art. 107".--------------------------- 
 
        3 - EXPEDIENTE DE OBRAS: ----------------------------------------- 
        3.1 -  PROJECTO  DE  EXECUCAO  DO  COMPLEXO  CULTURAL COMPOSTO POR 
        BIBLIOTECA  MUNICIPAL  (tipo   B.M.1),   CINE  TEATRO,  CENTRO  DE 
        DOCUMENTACAO,  AREAS   EXPOSITIVAS,   ESTACIONAMENTO   EM  CAVE  E 
        RESPECTIVAS AREAS DE APOIO, EM SINES - Projecto de Demolicao:----- 
        Presente carta c/ entrada n.  632,  de  AIRES MATEUS & ASSOCIADOS, 
        apresentando 3 coleccoes do Projecto  de demolicoes para a area do 
        Cine Teatro, consultorio anexo, Teatro Oficina e casa a Poente.--- 
        Presente parecer favoravel do Sr. Arq. Luis Francisco.------------ 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado o projecto de 
        demolicao.  Lancar concurso  limitado.  A  obra so sera adjudicada 
        apos aprovacao do projecto e obtida garantia de financiamento".--- 
 
        3.2 - OPERACAO DE LOTEAMENTO MUNICIPAL DO BAIRRO DAS INDIAS:------ 
        Presente pelo Sr. Arq. Luis  Francisco o projecto de loteamento em 
        epigrafe, o qual incide sobre  os  predios  art.  1 sa seccao H, e 
        omisso (preveio do art. 215  da  seccao H) freguesia e Concelho de 
        Sines.------------------------------------------------------------ 
        Aprovado, por unanimidade, o  projecto  de Loteamento Municipal do 
        Bairro das Indias, de acordo com os elementos constantes da planta 
        de sintese, a  seguir  transcritos,  para  efeitos  de registo nos 
        termos do art. 64,  n.  1,  a),  conjugado  com  os  ns. 1 e 5, do 
        art.36, todos do DL 448/91, de 29 de Novembro: 
        a) Area total do loteamento                        - 18.090 m2 
        - Area do predio omisso (preveio do 215 H parcial) - 10.717,40 m2 
        - Area do predio Art. 1 H (parcial)                -  7.372,60 m2 
        b) Area total de lotes - 9.839,90 m2, sendo: --------------------- 
        - Habitacao Colectiva: lotes A1 a A5  e  B1 a B5, todos com a area 
        de 192 m2, num total de 1 920 m2;--------------------------------- 
        - Habitacao Unifamiliar: Lote C1 - 440,90 m2; C2 - 451,60 m2;----- 
        C3 - 464,80 m2; C4  -  466,70  m2;  C5  -  545,90 m2, num total de 
        2.369,90 m2; ----------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        - Superficie Comercial de media dimensao - Lote D1 - 5.550 m2. --- 
        c) Area de espacos verdes - 2.058,20 m2 -------------------------- 
        d) Area total de estacionamento - 3.088 m2 sendo:----------------- 
        - Area edificada garagens - 2.175 m2------------------------------ 
        - Area livre - 913 m2--------------------------------------------- 
        e) Area total de arruamentos - 5.278,90 m2 sendo:----------------- 
        - Faixa de rodagem - 3.090,20 m2---------------------------------- 
        - Passeios - 2.188,70 m2------------------------------------------ 
        f) Indice de construcao - 0,47 ----------------------------------- 
        - Indice de implantacao - 0,22 ----------------------------------- 
        g) N. total de fogos - 65 ---------------------------------------- 
        h) Confrontacoes:------------------------------------------------- 
        Norte com terrenos da Camara Municipal de Sines;------------------ 
        Sul e nascente com terrenos ja urbanizados;----------------------- 
        Poente com terrenos do IAPMEI (art. 218 H).----------------------- 
        Envie-se o processo ao Patrimonio  para  o devido tratamento com a 
        maior urgencia possivel. ----------------------------------------- 
 
        3.3 - LICENCA DE UTILIZACAO ESTABELECIMENTO  "VARANDA  DO  OCEANO" 
        sito na Rua da Rampa, n. 1: -------------------------------------- 
        Presente processo referente  a  vistoria  e  pedido  de licenca de 
        utilizacao do referido estabelecimento comercial.----------------- 
        Aprovada, por unanimidade, a emissao da licenca de utilizacao para 
        o estabelecimento situado no r/c  do edificio com entrada pela Rua 
        do Forte, n. 1 designado por fraccao A".-------------------------- 
 
        3.4 - REVISAO E ACTUALIZACAO  DA DELIMITACAO DA AREA DE JURISDICAO 
        DA ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES (APS): ------------------------ 
        Presente informacao do Sr.  Arq. Cardoso apresentando planta geral 
        da proposta de limite da area de jurisdicao da APS, correspondente 
        ao acordado em reuniao anterior  do Grupo de Trabalho.------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"A CMS aprova a proposta 
        de redelimitacao da area de  jurisdicao  da APS, com a condicao de 
        que a area a Norte,  onde se  localiza a Caverna, e cujos terrenos 
        sao propriedade da CMS e se  encontram  fora da area afecta a APS, 
        tambem fiquem fora da area de jurisdicao da APS".----------------- 
 
        3.5 - CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHA DA AREA DE SINES - 
        Presente req.  c/  entrada  n.   962,  de  2000-06-26, solicitando 
        informacao sobre viabilidade de  construcao  na Rua Julio Gomes da 
        Silva, n. 1, em Sines. ------------------------------------------- 
        Presente o parecer tecnico do Sr. Arq. Luis Francisco.------------ 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Transcrever o parecer 
        tecnico na parte aplicavel.   O  indice  maximo de construcao e de 
        1.5.   Deve  ser  apresentada  ocupacao  pretendida,  pois  tal  e 
        indispensavel para definir o  numero  de lugares de estacionamento 
        necessario.   Deve  ser   obtido  o  acordo  do  tecnico  autor do 
        projecto inicial, se  possivel.   Recomenda-se  que  o projecto de 
        alteracoes seja da autoria de arquitecto".------------------------ 
 
 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
        ACTA N. 30 
                           (Reuniao 2000-08-02) 
                                                                    PAG. 9 
 
 
 
 
        3.6 - SONAQUA  SOCIEDADE  DE  AQUACULTURA,  SA  - Licenciamento de 
        obras da Piscicultura de S. Torpes: ------------------------------ 
        Presente of. c/ entrada  n.  584,  de 2000-07-17, informando que o 
        Projecto da Piscicultura de S.  Torpes nao e directamente afectado 
        com a presenca de residentes  no  local  e  que o realojamento dos 
        residentes no local devera ser  uma  tarefa a encarar com urgencia 
        pela Camara. ----------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"E entendimento da CMS que 
        eventuais realojamentos na area  da  implantacao da SONAQUA devera 
        ser  da  responsabilidade  da  entidade  proprietaria  do terreno. 
        Devera assim a SONAQUA diligenciar nesse sentido".---------------- 
 
        3.7 -  INFORMACAO  A  CAMARA  DOS  DESPACHOS  EXARADOS  PELA  SRA. 
        VEREADORA  DO  PELOURO,  CONFORME   DELEGACAO  E  SUBDELEGACAO  DE 
        COMPETENCIAS DELIBERADA EM REUNIAO DE 99-11-03, NOS TERMOS DO ART. 
        65, N. 1 E ART. 69, N. 2 DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO:-------- 
        A  Camara  Municipal  tomou  conhecimento  dos mapas anexos a esta 
        minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ 
        - Licencas de construcao emitidas no  periodo  de 17 a 28 de Julho 
        de 2000. --------------------------------------------------------- 
        - Projectos indeferidos no periodo de 17 a 28 de Julho de 2000.--- 
 
        IV - DEPOIS DA ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------ 
        Conforme deliberacao anterior,  depois  da  Ordem  de  Trabalhos, 
        passou a apreciar-se o  pedido de: ------------------------------ 
        1 -  FRANCISCO  JOSE  SABINO  - Rua Marques de Pombal 114,116, 118 
        e 120: ----------------------------------------------------------- 
        Por  estar  legalmente  impedido   o   Sr.  Vereador  Guinote  nao 
        participou, neste  ponto  e  no  seguinte,  tendo-se  ausentado da 
        sala.------------------------------------------------------------- 
 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  782,  de  2000-05-22, solicitando 
        informacao sobre operacao de loteamento no local em epigrafe.----- 
        Presente o parecer do CESUR  sobre o presente pedido de informacao 
        previa. ---------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Este  loteamento fica 
        condicionado a definicao a  propor  pelo CESUR dos nos rodoviarios 
        entre a Rua Marques de Pombal e a Av. General Humberto Delgado com 
        a Rua Antonio Aleixo  e  da  utilizacao  a dar ao terreno contiguo 
        propriedade da Camara. Nestes  termos  e no cumprimento das normas 
        provisorias pode prosseguir com o  processo de loteamento.  A area 
        de cedencia para equipamentos podera  ser substituida por uma area 
        construida de aproximadamente  100  m2.   Admite-se que o loteador 
        apresente proposta para alargamento do estacionamento em cave para 
        parte do terreno municipal".-------------------------------------- 
 
        2 -  SOCIEDADE  DE  URBANIZACAO  DA  QUINTA  DE  SANTA  CATARINA - 
        Alteracao do alvara de Loteamento n. 2/94: ----------------------- 
        Presente req. c/  entrada  n.  1142,  de  2000-07-26, submetendo a 
        aprovacao  a alteracao do alvara de loteamento n. 2/94.----------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovada a alteracao ao 
        loteamento,  nos  termos  da  nova  planta  de  sintese  e memoria 
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        descritiva.   Devera   apresentar   projecto   de  alteracoes  das 
        infraestruturas   com   estimativa   do   custo,   para  posterior 
        apresentacao de garantia bancaria". ------------------------------ 
 
        3 - PROPOSTA PARA ATRIBUICAO DE LOTES DE TERRENO NA ZIL 2:-------- 
        Aprovada, por  unanimidade,  a  proposta  do  Sr.  Presidente para 
        atribuicao dos seguintes lotes de terreno: ----------------------- 
        - Lote 102-A - Luis Manuel da Silva 
        - Lotes 1148 e 1149 - Albano da Cruz Sobral 
 
        4 - VEREADOR NOGUEIRA:  O Sr.  Vereador informou ir ter um periodo 
        de ferias de 14 a 18 de Agosto. ---------------------------------- 
 
        5 - PROXIMA REUNIAO DA  CAMARA:  Havera reuniao da Camara  no  dia 
        09 de Agosto, devido ao periodo de ferias dos Senhores Vereadores. 
        Assim, e antecipada a reuniao da Camara prevista para o dia  16 de 
        Agosto. ---------------------------------------------------------- 
 
        V  -  ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 19.45 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
        de  Magalhaes,   Directora   do   Departamento de Administracao  e 
        Financas  que  lavrei a presente acta, a subscrevo.--------------- 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 


