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Aos QUATRO de AGOSTO  de  DOIS MIL E QUATRO, nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO ORDINÁRIA   da 
Câmara Municipal de Sines, estando presentes. ------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA 

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

 

- ARMANDO FRANCISCO - FÉRIAS 

 

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 11:00 horas.-  

I - ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:-------------------------------------------------------------------  

Foi lida e aprovada nos termos do nº. 2 do art. 92 da Lei 169/99, de 18 de Setembro e assinada 
pelo Sr. Presidente e pela Chefe de Divisão de Administração Geral. ---------------------------------  

 

II -  ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------  

 

1 - SR.PRESIDENTE:------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente informa ter sido assinado acordo entre os Sindicatos Portuários e a P.S.A. 
pelo que a CMS se congratula, foi este acontecimento permitir um trabalho mais proícuo e 
criar condições para o desenvolvimento do Terminal XXI e ainda por terem sido 
salvaguardados os direitos dos trabalhadores. --------------------------------------------------------------  

 

2 – FESTIVAL MUSICAS DO MUNDO:----------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente leu proposta de resolução que foi aprovada por unanimidade, e que a seguir 
se reproduz na íntegra;-------------------------------------------------------------------------------------------  
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“O 6º Festival Musicas do Mundo de Sines foi um êxito extraordinário e um acontecimento 
marcante para Sines e o Alentejo Litoral. --------------------------------------------------------------- 

O êxito deste grande festival deve-se à qualidade das formações musicais e diversidade dos 
géneros musicais assim como ao seu carácter universalista; deve-se também à excelente 
organização da responsabilidade da CMS e assegurada pelos seus técnicos e trabalhadores que 
nele se empenham dando o seu melhor em todas as etapas da organização até à sua execução 

Deve-se também à adesão de milhares de pessoas de todos os estratos sociais e grupos etários; 
ao comportamento humano e fraterno destes milhares de participantes; à forma hospitaleira 
como são recebidos pela a organização do festival e pela população de Sines que se revê neste 
festival e se orgulha com este grande acontecimento, esta festa da música na cidade de Sines 

O 6º Festival de 2004 foi o mais participado de todos; foi também o mais inovador, com uma 
aposta arrojada e ganha de alargar esta festa do castelo à avenida da praia, com uma ocupação 
festiva do largo do Bocage; junto ao centro cultural E. Nunes, das escadinhas da descida da 
praia; da Avenida Vasco da Gama, de esta grande festa se prolongar até de manhã num 
ambiente de confraternização e convívio.---------------------------------------------------------------- 

Este festival coloca Sines num roteiro e destino turístico cada ano mais notório e relevante. --- 

O Festival Musicas do Mundo promove a imagem de Sines e contribui para a dinamização 
turística, económica, cultural e social. ------------------------------------------------------------------- 

É um acontecimento marcante e incontornável que passou a fazer parte da vida de Sines e que 
progressivamente se auto financia pelo apoio crescente dos empresários que rec onhecem a sua 
importância para Sines e a projecção desta cidade. ---------------------------------------------------- 

Por tudo isto considero que é um dever da autarquia garantir a continuação deste 
acontecimento da importância relevante para Sines. -------------------------------------------------- 

O nosso reconhecido agradecimento às empresas que apoiaram este festival e aos 
trabalhadores da Auta rquia que, com a sua dedicação e empenho garantiram a realização e 
êxito do Festival Musicas do Mundo de Sines.” ------------------------------------------------------- 

 

3 – SRª. VEREADORA MARISA: -------------------------------------------------------------------------  

Propôs que se apreciasse a aprovação da REN de Sines.-------------------------------------------------  

Foi aceite por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

4 – SR. VEREADOR BRAZ----------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou informação sobre o uso da zona destinada a jardim no interior do loteamento Júdice 
Fialho porque se trata de espaço destinado a intervenção pública e parece que está a ser 
construído um muro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A Sra. Vereadora vai de imediato mandar averiguar o que se passa. ----------------------------------  
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5 – SR. VEREADOR VINAGRE: --------------------------------------------------------------------------  

Referiu que por volta das 3 e 30 da manhã, na Rua Serpa Pinto foi um sineense interpelado 
por Cabo-verdianos que a pretexto de pedir cigarros o assaltou, tendo furtado tudo o que tinha 
incluindo telemóvel, dinheiro e documentos. ---------------------------------------------------------------  

Parece que este grupo de jovens já terá feito mais assaltos, com agressões físicas. ----------------  

O Sr. Presidente in formou que irá falar com o Comandante do Posto da G.N.R. para ver que 
tipo de medidas se devem tomar, e caso seja necessário promover reunião do Conselho 
Municipal de Segurança para debater e formar as medidas necessárias a garantia de segurança 
e tranquilidade dos cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

6 – SR. VEREADOR IDALINO: ---------------------------------------------------------------------------  

Indagou como está a pintura do muro e escadinhas da Praia. -------------------------------------------  

Não foi possível este ano reparar e pintar a zona, far-se-á logo que possível -----------------------  

 

III - ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------  

 

1 -  DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL:------------------------------------------------------  

 

1.1 – SECTOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – Guarda de Ferro na Avenida 
General Humberto Delgado:---------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 6354 de 28.07.2004, apresentando proposta de colocação de 
guardas em ferro no perímetro da rotunda situada na Avenida General Humberto Delgado, 
obrigando os peões a dirigirem-se para as passadeiras. ---------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Deve aguardar-se a execução da rotunda 
para melhor avaliação.”------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.2 – GABINETE JURIDICO – Classificação de Computadores como máquinas de  
diversão – Inspecção -geral de Jogos: ----------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 6229 de 23.07.2004, esclarecendo o teor do parecer referente ao 
assunto em epigrafe.----------------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.3 – GABINETE DE APOIO A ORGÃOS MUNICIPAIS - ADJUNTA DO SR. 
PRESIDENTE – Encontro de Técnicos de Turismo da Costa Azul: -----------------------------  
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Presente inf. c/ entrada nº 6453 de 02.08.2004, apresentando proposta de orçamento para a 
iniciativa supra mencionada. -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “Aprovada a proposta. Preparar cabimentação”--  

 

1.4 – ISALTINA DA COSTA – Modificação de Sepultura Perpétua:----------------------------  

Presente inf. dos Serviços Técnicos c/ entrada nº 6456 datada de 02.08.2004, apresentando 
projectos de obra para sepulturas perpétuas dos Cemitérios Municipais. -----------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Solicitar parecer ao Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia de Porto covo. -----------------------------------------------------------------------------  

 

1.5 – JOSÉ MANUEL VIANA DA SILVA – Lote 46 da Urbanização do Farol: -------------  

Presente carta c/ entrada nº 13232 de 20.07.2004, informando que já não está interessado na 
aquisição, por direito de superfície, do lote em epígrafe. -------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.6 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – Estatuto dos 
Eleitos Locais:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 13335 de 21.07.2004, informando sobre a Lei nº 22/2004, de 17 de 
Junho, a qual introduziu a oitava alteração ao Estatuto dos Eleitos Locais, aprovado pela Lei 
nº 29/87, de 30 de Junho. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento-----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.7 – SOCIEDADE COLUMBÓFILA VASCO DA GAMA – Agradecimento:---------------  

Presente of. c/ entrada nº 13456 de 23.07.2004, agradecendo a disponibilidade da CMS ao 
ceder o transporte para os expositores utilizados no leilão anual de borrachos o qual se 
realizou no fogueteiro dia 11 07.2004. -----------------------------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento-----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.8 - SOCIEDADE COLUMBÓFILA VASCO DA GAMA – Agradecimento:----------------  

Presente of. c/ entrada nº 13459 de 23.07.2004, agradecendo a cedência do material de som, o 
qual foi utilizado no leilão anual de borrachos no dia 11.07.2004. -------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.9 – AMBILITAL – Prestação de Serviços – Exercício Económico de 2004:-----------------  
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Presente of. c/ entrada nº 13632 de 27.07.2004, apresentando a actualização para o exercício 
de 2004 dos preços pela prestação de serviços no tratamento de RUS recepcionados junto dos 
Municípios Utilizadores. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade , o seguinte: “Tomado Conhecimento, Aprovado o novo 
preço da tonelada de RSU.”-------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.10 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – Lei nº 
12/2004, de 30 de Março: --------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 13655 de 27.07.2004, apresentando desagrado referente à Lei nº 
12/2004, de 30 de Março, a qual estabelece o regime de autorização a que estão sujeitas a 
instalação e a modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e de comércio por 
grosso em livre serviço e a instalação de conjuntos comerciais.----------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.11 – ANDEBOL CLUBE SINES – Pedido de Apoio:-----------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 13659 de 27.07.2004, solicitando apoio para a realização da Etapa 
do Campeonato Nacional de Andebol de Praia. ------------------------------------------------------------  

A CMS ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente de 28.07.2004, com o 
seguinte teor: “Deferido o pedido, tendo em conta o interesse deste acontecimento para o 
desporto e para Sines.”-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.12 – CARLOS MANUEL LARGUINHO TAVARES – Solicitando habitação: ------------  

Presente carta c/ entrada nº 13745 de 28.07.2004, solicitando a aquisição de 1 fogo de 
tipologia T4 em regime de CDH na Quinta dos Passarinhos, visto querer regressar 
definitivamente com a sua esposa e quatro filhos a Sines uma vez que há 10 anos reside na 
Holanda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “aprovada a atribuição de fogo em CDH.”  

 

1.13 – FPN – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATURISMO – Praia do Salto: ---------  

Presente E-mail c/ entrada nº 13723 de 28.07.2004, solicitando a limpeza e recolha de lixo na 
Praia do Salto, visto a mesma não se ter verificado. -------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “É entendimento da CMS que a Junta de 
Freguesia do Porto Côvo, com quem foi contratualizada a limpeza das praias da Freguesia, 
deve proceder à limpeza da Praia do Salto.----------------------------------------------------------------- \ 

Comunicar à Junta de Freguesia de Porto Côvo e FPN”.-------------------------------------------------  
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1.14 – SECÇÃO DE NOTARIADO – Direito de Superfície do lote 25 do Bairro 
Operário:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. nº 16/NOT/2004 de 22.06.2004, informando que o superficiário do lote em 
epigrafe contactou o Notariado Privativo, reclamando da situação do pagamento do direito de 
superfície, ao verificar a situação do mesmo, concluiu que embora não diga na escritura que o 
mesmo é pago em 20 anos, os valores calculados são de facto para o pagamento nesse 
período. Aquando do cálculo para pagamento da sisa é referido que o valor total do direito de 
superfície é de 36.972$00, tendo em conta que a 1ª prestação foi no valor de 948$00 e as 
restantes de 1.896$00, que perfaz a totalidade no final das 19 prestações, situação que 
terminou em 1997. Deixando à consideração superior a decisão sobre a continuidade ou não 
do pagamento do direito de superfície. -----------------------------------------------------------------------  

Presente parecer do Gabinete Jurídico datado de 28.07.2004, informando de que à semelhança 
do que ficou estipulado nos restantes contratos deverá, também neste caso, considerar -se o 
direito de superfície pago, na sua totalidade, decorridos que foram os vinte anos sob a 
constituição do Direito. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovado que o prazo de pagamento do 
direito de superfície é 20 anos como nos restantes lotes.-------------------------------------------------  

 

1.15 – GABINETE JURIDICO – Biblioteca Municipal e Centro de Artes de Sines:--------  

Presente inf. datada de 03.08.2004, apresentando proposta de minuta de contrato adicional da 
2ª fase da Biblioteca Municipal e centro de Artes de Sines, para aprovação e posterior envio 
ao Tribunal de Contas para efeitos de Fiscalização prévia. ----------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a minuta. Remeter ao Tribunal 
de Contas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.16 - GABINETE JURIDICO – Piscina Municipal de Sines:--------------------------------------  

Presente inf. datada de 03.08.2004, apresentando proposta de minuta de contrato adicional da 
construção da Piscina Municipal de Sines, para aprovação e posterior envio ao Tribunal de 
Contas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “Aprovada a minuta. Remeter ao Tribunal de 
Contas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.17 – AUGUSTO DE JESUS SALGADO – Direito de Superfície do lote 1029 da Zil II: 

Presente carta nº 12164 de 08.07.2004, solicitando autorização para pagar em três vezes o 
direito de superfície do lote em epigrafe referente aos anos de 2002, 2003 e 2004 e ao não 
pagamento de juros, alegando ter deixado de receber os avisos de pagamento nos anos 
referidos, só recebendo o oficio nº 5905 de 21.06.2004, onde é avisado da divida destes anos 
acrescida de juros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presente inf. nº 55/STL/2004 datada de 08.07.2004, informando de que o total da divida até 
ao final do mês de Julho é de 3.120,72€, em relação aos avisos foram todos enviados para a 
morada que o Sr. Augusto de Jesus Salgado indicou na escritura, à excepção da ultima que foi 
facultada pela Secção de Águas, mais informa que na escritura existe uma cláusula de que o 
pagamento deverá ser efectuado todos os anos em Janeiro, seguindo-se a aplicação dos 
respectivos juros.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Deferido o pagamento em três prestações 
durante o ano de 2004, sendo perdoados os juros.”--------------------------------------------------------  

 

1.18 - DIRECÇÃO GERAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – Pedido de Parecer - 
Taxímetro:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 13752 de 28.07.2004, apresentando minuta de despacho para 
calendarização do início de contagem de preços dos táxis através de taxímetro no Concelho de 
Sines e solicitando parecer da mesma. -----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “A CMS aprova o teor do despacho, com data de 
01.11.2004 para início do uso de taxímetro.” ---------------------------------------------------------------  

 

1.19 – GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS – Flyer’s de 
promoção à Festa da Cerveja, organizada pelo Vasco da Gama Atlético Clube:-------------  

Presente inf. c/ entrada nº 6496 de 03.08.2004, apresentando proposta para a execução gráfica 
e sua reprodução em gráfica para 12.000 flyer’s de promoção à Festa da Cerveja a realizar no 
Castelo de Sines nos dias 13, 14 e 15 de Agosto de 2004. -----------------------------------------------  

Ratificado, por unanimidade, o despacho de aprovação do Sr. Presidente.---------------------------  

 

2 - DIVISÃO FINANCEIRA:--------------------------------------------------------------------------------  

 

2.1 – SECTOR DE GESTÃO FINACEIRA – Modificação aos Documentos Provisionais 
Previsionais Nº 11/2004: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 6307 de 26.07.2004, apresentando proposta de alteração nº 11/2004 
aos documentos provisionais. Torna-se necessário efectuar uma alteração ao orçamento 
municipal, na sequência de existirem documentos pendentes de cabimentação, cujas 
respectivas rubricas orçamentais não dispõem de saldo suficiente. ------------------------------------  

Relativamente ao orçamento corrente os reforços necessários totalizam 114.550,00€, e nos 
termos do disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em concreto no ponto 
8.3.1.5., as alterações podem incluir reforços de dotações de despesa resultantes da 
diminuição de outras dotações, pelo que e de forma a manter inalterado o principio do 
equilíbrio orçamental, as reduções efectuadas, são exactamente no mesmo montante. ------------  
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A CMS ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Vice-Presidente de 21.07.2004, com o 
seguinte teor: “Aprovada a alteração nº 11/04 dada a urgência em dotar rubricas com 
cabimentação insuficiente.”-------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.2 - SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Modificação aos Documentos 
Provisionais Previsionais Nº 12/2004:----------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 6407 de 29.07.2004, apresentando proposta de alteração nº 12/2004 
aos documentos provisionais. Torna-se necessário efectuar uma alteração ao orçamento 
municipal, na sequência de existirem documentos pendentes de cabimentação, cujas 
respectivas rubricas orçamentais não dispõem de saldo suficiente. ------------------------------------  

Relativamente ao orçamento corrente os reforços necessários tota lizam 30.250,00€, e nos 
termos do disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em concreto no ponto 
8.3.1.5., as alterações podem incluir reforços de dotações de despesa resultantes da 
diminuição de outras dotações, pelo que e de forma a manter inalterado o principio do 
equilíbrio orçamental, as reduções efectuadas, são exactamente no mesmo montante. ------------  

A CMS ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Vice-Presidente de 28.07.2004, com o 
seguinte teor: “Aprovada a alteração orçamental nº 12/04 dada a necessidade urgência de 
dotar rubricas com insuficiente previsão.” -------------------------------------------------------------------  

 

2.3 - SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Modificação aos Documentos 
Provisionais Previsionais Nº 13/2004:----------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 6452 de 02.08.2004, apresentando proposta de alteraçã o nº 13/2004 
aos documentos provisionais. Torna-se necessário efectuar uma alteração ao orçamento 
municipal, na sequência de existirem documentos pendentes de cabimentação, cujas 
respectivas rubricas orçamentais não dispõem de saldo suficiente. ------------------------------------  

Relativamente ao orçamento corrente os reforços necessários totalizam 7.500,00€, e no que 
respeita ao orçamento de capital é necessário efectuar reforços no valor de4 662.700,00€. Em 
termos globais o valor desta alteração é de 670.200,00€. 

Atento ao disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em concreto no ponto 
8.3.1.5., as alterações podem incluir reforços de dotações de despesa resultantes da 
diminuição de outras dotações, pelo que e de forma a manter inalterado o principio do 
equilíbrio orçamental, as reduções efectuadas, quer no orçamento corrente quer no de capital, 
são exactamente no mesmo montante.------------------------------------------------------------------------  

No Plano Plurianual de Investimentos as alterações implicam o valor de 662.700,00€, o que 
obviamente tem reflexos no orçamento de capital, pois a cada projecto está associada uma 
determinada classificação orçamental, pelo que se a dotação de um projecto for modificada 
isso tem de ser reflectido em termos orçamentais. ---------------------------------------------------------   
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A CMS ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Vice-Presidente de 30.07.2004, com o 
seguinte teor: “Aprovada a alteração orçamental nº 13/04 dada a necessidade de dotar rubricas 
com insuficiente cabimentação.” ------------------------------------------------------------------------------  

 

3 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: ---------------------------------------------  

 

3.1 – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
ALENTEJO – Aprovação da R.E.N. de Sines:----------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 515/ob de 07.07.2004, solicitando informação sobre proposta de 
delimitação de aglomerados rurais a desafectar da R.E.N. do Concelho de Sines. -----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “Aprovada a proposta inicial de delimitação das 
áreas a excluir da R.E.N.”---------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.2 – VÍTOR CARVALHO ARAÚJO – ARQUITECTOS ASSOCIADOS – Centro 
Cívico de Porto Côvo: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. c/ entrada nº 531/ob de 14.07.2004, apresentando proposta de metodologia, 
calendário e honorários dos trabalhos a desenvolver no Centro Cívico de Porto Côvo. -----------  

Mereceu, por maioria, a seguinte deliberação: “Aprovada a proposta de metodologia, 
calendário e honorários dos trabalhos a desenvolver.”----------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Idalino vota contra porque a CMS contraiu empréstimo para a construção do 
Centro Cívico há muito e o mesmo ainda não foi construído. -------------------------------------------  

 

3.3 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO AURBANISTICA E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – Mariana da Silva Cruz - Construção de Dois 
Telheiros no Monte do Arneiro em Porto Côvo:-------------------------------------------------------  

Presente inf. dos Serviços Técnicos datada de 27.07.2004, apresentando parecer sobre a 
construção de dois telheiros no Monte do Arneiro em Porto Côvo, no qual entende-se que a 
construção dos telheiros pretendidos não são passíveis de serem aprovados por contrariarem o 
disposto no Protali. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “Indeferida a pretensão de construção dos 
telheiros por contrariar as disposições dos Planos de Ordenamento aplicáveis.---------------------  

A pretensão só poderá vir a ter enquadramento depois de entrar em vigor o PU de Porto 
Côvo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.4 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO AURBANISTICA E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – DHV FBO – Consultores S.A. – Estudo Prévio:  
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Presente inf. dos Serviços Técnicos datada de 02.08.2004, apresentando proposta de 
deliberação referentes ao Plano de Pormenor da Zona a Norte da Central Termoeléctrica a 
Carvão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a presente proposta de 
deliberação que deverá ser imediatamente transmitida à equipa projectista.” -----------------------  

 

3.5 – INFORMAÇÃO À CÂMARA DOS DESPACHOS EXARADOS PELA SENHORA 
VEREADORA DO PELOURO, CONFORME DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DELIBERADA EM REUNIÃO DE 2002-01-09, NOS TERMOS DO 
ART. 65, Nº. 1 E ART. 69, Nº. 2 DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO: -------------------  

A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento dos mapas anexos a esta minuta de acta, 
referentes a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Alvarás de obras de edificação emitidos no período de 23 a 30.07.2004.---------------------------  

 

3.6 – ARMANDO JORGE CAMARÃO CASAL – Cedência do lote 1204 da Zil 2 em 
Sines à Empresa Rui & Candeias, Instalações Eléctricas, Lda: ------------------------------------  

Presente carta c/ entrada nº 1524/ob de 28.07.2004, solicitando autorização para a venda das 
benfeitorias do lote em epígrafe pelo valor de 40.000,00€. ----------------------------------------------  

Presente fax da empresa Rui & Candeias, Instalações Eléctricas, Lda. c/ entrada nº 538/ob de 
22.07.2004, solicitando autorização para a compra do lote supramencionado, visto pretender 
mudar as instalações da empresa para Sines. ----------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovada a transmissão do direito de 
superfície e respectivas benfeitorias implantadas no lote” -----------------------------------------------  

 

 

IV – ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------  

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 13:10 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,______________________________, Lídia Maria Silvestre Afonso de Magalhães, 
Chefe de Divisão de Administração Geral, que lavrei a presente acta, a subscrevo. -------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


