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I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
2 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Presente mapa referente aos pedidos de transporte da semana de  23  
a 29 de Julho. Aprovado, por unanimidade, o mapa  de  transportes. 
A   CMS  suportara  os  custos  na  totalidade  de  acordo  com  o  
Regulamento. ----------------------------------------------------- 
 
3 - EXPOSICAO FOTOGRAFICA E DOCUMENTAL NA CAPELA DA NOSSA SRA. DAS 
SALVAS: ---------------------------------------------------------- 
A Vereadora Eugenia informou de que foram pedidos pelo Padre  Jose 
Martins, apoios para a citada exposicao a realizar nos dias  10  a  
13 de Agosto/90. Os apoios constam do seguinte: ------------------ 
- Emprestimo de viatura para ir buscar a exposicao a Coruche; ---- 
- Emprestimo da sala das reunioes para uma conferencia no  dia  10  
de Agosto/90. ---------------------------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, apoiar o solicitado. ----------------- 
 
4 - GINASIO CLUBE DE SINES: -------------------------------------- 
A seccao de ginastica do GCS deslocou-se a reuniao de Camara,  com  
o objectivo de ver o funcionamento de uma reuniao, e apresentar ao 
executivo agradecimentos pelos apoios prestados a sua  modalidade. 
Foram apresentadas tambem  algumas  propostas  de  apoio  para  um  
melhor aperfeicoamento da  actividade  que  ja  conta  com  alguns  
atletas com titulos regionais e nacionais. ----------------------- 
 
5 - FESTEJOS DO DIA 15 DE AGOSTO - FESTA DA NOSSA SRA. DAS SALVAS: 
Foi discutido o pre-programa das festas. ------------------------- 
 
6 - INFORMACOES PRESTADAS PELO VEREADOR LANCA: ------------------- 
O Vereador Lanca prestou as seguintes informacoes: --------------- 
- EDP - foi enviado a EDP o projecto de Infraestruturas Electricas  
da ZIL 2 para aprovacao e valorizacao, dos primeiros lotes a serem  
distribuidos. Dos restantes lotes ja distribuidos vai ser  enviada 
planta  para  realizacao  do  projecto  global  assim  como a  sua  
valorizacao; ----------------------------------------------------- 
- IP do Bairro Soeiro Pereira Gomes - O empreiteiro que realiza as 
obras de arranjos exteriores tem provocado graves danos na rede de 
cabos de IP, que estao a ser valorizados pela EDP  para  posterior  
decisao da  Camara.  O  empreiteiro  foi  em  tempo  informado  da  
existencia dos cabos; -------------------------------------------- 
- Feira de Agosto/90 - Existem algumas dificuldades  em  trazer  a  
Sines certo tipo de  divertimentos,  ja  que  se  realizam grandes  
feiras nesta epoca do ano especialmente em Setubal e Beja onde  os  
mesmos estao montados. Foi encarada a hipotese de ser  alterada  a  
data da feira. Vai ser feita proposta; --------------------------- 
- Bombeiros Voluntarios de Sines - Foi enaltecido o esforco que os 
bombeiros de Sines tem feito no sentido de nao deixarem  faltar  a  
agua em Porto Covo. Foi tambem transmitida a Camara a  dificuldade 
dos  Bombeiros  em  neste  momento  fazerem  face  aos  custos  de  
manutencao de viaturas, nomeadamente com aquelas que carregam agua 
sendo de admitir a concessao de um  subsidio  para  custear  estas  
despesas. -------------------------------------------------------- 
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II - EXPEDIENTE GERAL: ------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA: ----------------------------------- 
1.1 - AMLA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO: ---- 
Presente oficio c/ entrada  n. 6789,  de  90.07.12,  enviando  uma  
proposta de alteracao dos estatutos da AMLA, pois  que  de  acordo  
com o n. 1 do art. 21. do Dec-Lei n. 412/89, de 29 de Novembro, as 
Associacoes  de  Municipios  devem  obrigatoriamente   proceder  a  
alteracao dos seus estatutos. Mereceu, por unanimidade, o despacho 
de: "A CMS concorda com o teor da proposta dos novos estatutos  da 
AMLA por forca do Dec-Lei n. 412/89". ---------------------------- 
 
1.2 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES: ---------- 
Presente oficio c/ entrada n. 6917, de 90.07.17,  enviando  copias  
das  propostas  de  alteracao,  com  as  respectivas  notacoes,  a  
ratificacao n. 34/V solicitada pelo PCP do Dec-Lei n. 241/88, de 7 
de Julho, que cria  a "Area  de  Paisagem  Protegida  do  Sudoeste  
Alentejano   e  Costa  Vicentina".  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Acusar a recepcao e agradecer a  informacao.  A  CMS  
tomou  conhecimento  e  lamenta  que  algumas  das  suas  proprias  
propostas   nao   tenham   sido  consideradas  pois  destinavam-se  
exclusivamente a melhorar a operacionalidade e  eficacia  da  Area 
Protegida". ------------------------------------------------------ 
 
1.3 - MINISTERIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS: ---------------- 
Presente oficio c/ entrada n. 7286, de 90.07.30, enviando copia de  
uma nota elaborada naquele gabinete, relativa ao "ruido  provocado 
por altifalantes fixos  ou  moveis  nas  vias  publicas  e  outras 
actividades ruidosas". Solicita o empenhamento da  Camara  para  a 
resolucao do problema. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento". ------------------------------------------ 
 
1.4 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES: ----------------------------- 
Presente oficio c/ entrada n. 7143, de 90.07.24, informando de que 
em reuniao ordinaria de 90.07.20, foi aprovada, por unanimidade  a 
proposta de geminacao da Cidade do Lobito com  a  Vila  de  Sines. 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento. 
Anexar ao processo. Informar a Cidade do Lobito desta decisao". -- 
 
1.5 - SINDICATOS DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO: ----------------- 
Presente comunicado de 90.07.24, informando  que  aqueles  quadros  
estarao em greve no dia 30 de Julho/90. Mereceu, por  unanimidade, 
o despacho de: "Tomamos conhecimento". --------------------------- 
 
1.6 - CARLOS MANUEL MARQUES DA SILVA: ---------------------------- 
Apresentando   as  bases   programaticas  da  sua  candidatura  as  
Presendiciais 1991.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento". ------------------------------------------ 
 
1.7 - JUNTA DE FREGUESIA DE SINES: ------------------------------- 
Presente oficio c/  entrada  n. 7166,  de  90.07.24,  enviando  um  
abaixo-assinado dos moradores do Bairro da Quinta dos Passarinhos, 
reclamando contra os fortes rebentamentos  na  pedreira. Solicitam 
assim a colaboracao da Camara  no  sentido  de  serem  tomadas  as  
necessarias medidas. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Em 
devido   tempo  foi  a  APS  alertada  para  este  assunto.  Ficou  
responsabilizada   em  fazer  a   medicao   das  intensidades  das  
explosoes, bem como em  utilizar  quantidades  de  explosivos  por  
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forma a evitar prejuizos nas construcoes.  Assim  havera  primeiro  
que perguntar a APS o que se  esta  a  fazer  nesta  materia  para  
posterior tomada de posicao. Acusar a recepcao  dos  documentos  e  
informar que se vao fazer essas diligencias". -------------------- 
 
1.8 - FERNANDO FIGUEIREDO RODRIGUES DA SILVA: -------------------- 
Presente  oficio  c/  entrada  n.7189,  de  90.07.25,  solicitando  
informacao da possibilidade de receber a quantia de esc. 52.948$00 
derivada aos estragos provocados no seu automovel, pela  queda  de  
uma pedra da muralha do castelo.  Anexa  orcamento.  Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de: "Enviar para os devidos efeitos a DGPE 
- Direccao Geral Patrimonio do Estado/Ministerio da Financas.  Dar 
conhecimento ao requerente". ------------------------------------- 
 
1.9 - APS - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES: --------------------- 
Presente Fax n. 276/90, de 90.07.26, informando que o rebentamento  
do dia 23 de Julho/90, pelas 18.15 H, ocorreu na  parte  destruida  
do molhe oeste e nao na pedreira. Mais informa de que a quantidade 
de   explosivos  foi  pequena  e  inferior  a  utilizada   noutros  
rebentamentos feitos  na  mesma  zona.  Agradecem  comunicacao  da  
Camara sempre que se sentir rebentamentos, com vista  a  minimizar  
os mesmos.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Acusar a recepcao. Dizer a APS para ter mais cuidado 
com estas situacoes, a fim de nao se repetirem". ----------------- 
 
1.10 - CAPITANIA DO PORTO DE SINES: ------------------------------ 
Presente oficio c/ entrada n. 6876, de 90.07.13,  solicitando  que 
seja considerada a possibilidade de cedencia  de  habitacoes,  uma  
vez que a Marinha esta empenhada em  reforcar  os  seus  meios  de  
fiscalizacao na zona de Sines, e nao dispor  de  instalacoes  para  
alojamento do pessoal. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Nao temos quaisquer habitacoes quer para alugar quer para  venda. 
Se interessada, A  CMS  podera  vender  terrenos  a  Marinha  para  
construcao de habitacoes". --------------------------------------- 
 
1.11 - APS - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES: -------------------- 
Presente oficio  c/  entrada  n. 3893,  de  90.04.19,  solicitando  
parecer sobre o projecto apresentado por Antonio Manuel  da  Silva 
Pereira, para instalacao de um restaurante,na praia Vasco da Gama, 
durante todo o ano. Presente tambem parecer desfavoravel  da  DPU. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Devido as obras do molho 
oeste e do muro da praia nao concordamos com instalacao definitiva 
de restaurantes na praia Vasco da Gama. A seu tempo se  instalarao 
definitivamente". ------------------------------------------------  
 
1.12 - LABORATORIO  MARITIMO  DA  GUIA / FACULDADE DE CIENCIAS  DE  
LISBOA: ---------------------------------------------------------- 
Presente oficio com entrada n. 7190, de  90.07.25,  solicitando  a  
melhor atencao da Camara para  o  pedido  de  comparticipacao  que  
anexam, que se relaciona com a elaboracao  de  uma  caracterizacao 
ecologica geral (referente a 1988/89) da parte terminal do sistema 
lagunar da  Ribeira  dos  Moinhos.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Nao  se  considera  oportuna  a  contratacao  destes  
trabalhos". ------------------------------------------------------ 
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1.13 - TUROHOTEL SINES, LDA.: ------------------------------------ 
Presente oficio c/ entrada n. 7301, de 90.07.30, solicitando que a  
Camara informe da viabilidade de apresentarem um projecto  para  a 
exploracao de um restaurante na praia (zona a designar) durante  a  
epoca balnear, num  conjunto  que  englobe  a  comercializacao  de  
toldos, assim como a exploracao do Parque  de  Campismo.  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Considerando as obras de reparacao 
do Molho Oeste, a Camara considera que e possivel a construcao  de 
um Restaurante na Praia Vasco da Gama durante a epoca balnear.Apos  
a execucao  das  obras  referidas  a  Camara considera possivel  a  
concessao de espacos  na  Av.  Vasco  da  Gama  para  restaurantes  
definitivos de funcionamento anual". ----------------------------- 
 
1.14 - CONCURSO PARA UTILIZACAO DO ESPACO DO FORTE DO REVELIM: --- 
Presente proposta c/ entrada n. 7300, de  90.07.30,  da  TUROHOTEL 
SINES,  LDA.,  solicitando  que  esta  empresa  seja  admitida  ao  
concurso acima referido. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:  
"Aprovada  a  admissao  a  concurso  desta  proposta.  Solicita-se  
comentarios e parecer tecnico  a  Arq. Graca  sobre  o  esboco  da  
proposta". ------------------------------------------------------- 
 
1.15 - FEDERACAO PORTUGUESA DE PATINAGEM - CAMPEONATO DA EUROPA DE 
JUNIORES DE HOQUEI EM PATINS: ------------------------------------ 
Presente fax solicitando  no periodo de  3  a  7  de  Setembro  os  
seguintes apoios: cedencia de instalacoes, refeicoes e transporte. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovados todos os apoios 
solicitados menos o Refeitorio". --------------------------------- 
 
1.16 - FEDERACAO PORTUGUESA DE PATINAGEM - PREPARACAO  DA SELECCAO 
NACIONAL DE SENIORES DE HOQUEI EM PATINS: ------------------------ 
Presente oficio c/ entrada n. 73 27, de 90.07.31,  solicitando  os  
seguintes apoios: cedencia de instalacoes,utilizacao do refeitorio 
e transportes. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovados 
os  varios  apoios  solicitados  bem  como  o  preco  da  refeicao  
(800$00)". ------------------------------------------------------- 
 
1.17 - ASSOCIACAO DA JUVENTUDE SALESIANA: ------------------------ 
Presente carta c/ entrada  n. 4724,  de  90.05.16,  informando que 
esta Associacao deseja realizar um curto estagio nesta localidade, 
com a sua equipa de juvenis, a realizar na ultima semana de Agosto   
ou na primeira de Setembro. Solicitam assim, o acesso as refeicoes  
servidas no  Refeitorio  e  a utilizacao do Pavilhao. Mereceu, por  
unanimidade, o despacho  de: "So se dao apoios na ultima semana de  
Agosto. Nao podem contar com o refeitorio". ---------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DE TESOURARIA N. 145: ------------------------ 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores: ----- 
Operacoes Orcamentais          menos 103.498.344$00 
Operacoes de Tesouraria              160.474.723$00 
 
2.2 - AMLA - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO: ----- 
Aprovada, por unanimidade, a transferencia de  1.000  contos  para  
entrada da 2. viatura lava-contentores. -------------------------- 
 
2.3 - ELECTRIFICACAO DA ZONA L - RUA DA FLORESTA: ---------------- 
Aprovado, por unanimidade, que se de instrucoes  a  EDP  para  que  
electrifique a zona L. ------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 



 
 
                         (Reuniao de  90.08.01) 
                                                           PAG.  6   
 
 
 
2.4 - ERNESTO CASIMIRO DAS NEVES ESPADA - ZIL 2: ----------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7192, de 90.07.25, solicitando  que o 
contrato de direito de  superficie  passe  para  o  nome  da  nova  
sociedade "SOFRAPEIXE, LDA.". Mereceu, por unanimidade, o despacho 
de: "Nao se ve inconveniente. No entanto a  CMS  alerta  para  que  
sejam salvaguardados totalmente os aspectos ambientais por forma a 
nao   existirem   incompatibilidades   com   outras    actividades  
industriais vizinhas". ------------------------------------------- 
 
2.5 - FEIRA DE AGOSTO/90 - DISCOS VOADORES: ---------------------- 
Presente requerimento de Jose Luis Mendonca,  informando  que  por  
motivo  de  incendio  que  inutilizou  o  devertimento,  nao  pode  
comparecer na Feira do dia 15 de Agosto, pelo que pede o reembolso  
da verba  ja  entregue  a  Camara.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Deferido. Proceder a devolucao da verba entregue". - 
 
2.6 - DELEGACAO ESCOLAR DE SINES: -------------------------------- 
Presente oficio c/ entrada n. 7335, de 90.07.31, enviando os mapas 
de movimento das Cantinas das Escolas ns. 1 e 2, de Sines, durante 
os meses de Junho e Julho/90 no valor total de 430.546$50.Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento de 430.546$50 
a Delegacao Escolar de Sines referente as Cantinas das Escolas". - 
 
2.7 - PARQUE DE VIATURAS: ---------------------------------------- 
Presente  Informacao   do   Encarregado  do  Parque  de  Viaturas,  
comunicando  que  o  atrelado  do  tractor  BQ-66-68  se  encontra  
completamente danificado, pelo que  solicita  a  aquisicao  de  um  
atrelado. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Aprovada a  
realizacao de concurso limitado para aquisicao de um atrelado". --   
 
2.8 - PARQUE DE VIATURAS: ---------------------------------------- 
Presente   informacao   solicitando   a   reparacao  da  caixa  de  
velocidades da Ford Transit EQ-67-06. Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de: "Aprovada a reparacao da caixa de velocidades da Ford 
Transit". -------------------------------------------------------- 
 
2.9 - MERCADO DE PORTO COVO: ------------------------------------- 
Presente   factura  n. 40/90,  da  firma  "QUINTELA,  PROJECTOS  E  
CONSTRUCOES", no valor  total  de  6.043.279$00.  Presente  tambem  
parecer favoravel da DSU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:  
"Aprovado   o  pagamento   da   factura   n. 40/90  no   valor  de  
6.043.279$00". --------------------------------------------------- 
 
2.10 - ESTADIO MUNICIPAL: ---------------------------------------- 
Presente factura n. 47/90, da TERBAL, no valor total de 167.310$00 
e referente a servicos no campo de treinos.Presente tambem parecer   
favoravel  da  DSU.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  
"Aprovado o pagamento da factura n. 47/90 no valor de 167.310$00". 
 
2.11 - CAMINHO MUNICIPAL DA BOAVISTA DO PAIOL: ------------------- 
Presente factura n. 1001,  da  ACORIL,  no  valor  de  257.040$00.  
Presente tambem parecer favoravel da DSU.Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Aprovado o pagamento da factura n. 1001 no valor de  
257.040$00". ----------------------------------------------------- 
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III - AQUISICOES: ------------------------------------------------ 
1 - Aprovado,por unanimidade, o ajuste directo com a Baseandaimes, 
Lda. por 35.000$00, da montagem  de  estrutura  em  ferro  para  a  
entrada da feira. ------------------------------------------------ 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS: ----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO: ------------------------------------------- 
1.1 - FRANCISCO JOSE COSTA VENTURINHA: ---------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n. 753,   de   90.07.26,   solicitando  
autorizacao para transferir para o  seu  filho  Luis  Miguel  Silva 
Venturinha o lote de terreno  que  lhe  foi  cedido  em  regime  de   
direito  de superficie, sito na ZIL 2, denominado por K1, em Sines. 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido.  O  processo  
passara a ficar em nome de LUIS MIGUEL SILVA VENTURINHA". --------- 
 
1.2 - FLORINDA MARIA DE OLIVEIRA FARINHA: ------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n. 1935, de  90.07.13, solicitando, na  
qualidade de superficiaria do  lote  20,  sito  na  Rua  do  Bairro  
Maritimo, que lhe seja passada certidao referindo que  a  obra pode  
ser utilizada para fins diversos dos consignados  na  escritura  de 
cedencia do direito de  superficie.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Certifique-se o solicitado pela requerente, referindo  
que a obra pode ser utilizada para  fins  diferentes  de  habitacao 
propria mantendo contudo como utilizacao de predio-habitacao". ---- 
 
1.3 - MARIA TERESA CARDOSO LOPES: --------------------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 708, de 90.07.30, solicitando a Camara 
mao-de-obra para a substituicao do pavimento da sua residencia,sita   
na Praca da Republica, n. 33,  em  Sines,  e  propriedade  da  CMS.   
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Considerando que a CMS nao  
pode dispensar  pessoal,  a  requerente  devera  contactar  pessoal  
exterior a  Camara e  apresentar  orcamento  para  a  execucao  dos  
trabalhos propostos".---------------------------------------------- 
 
1.4 - ACCAO DE DESPEJO MOVIDA CONTRA ANGELO SEBASTIAO PEREIRA: ---- 
Presente oficio c/ entrada n. 7188, de 90.07.25,  do  Instituto  de  
Gestao e Alienacao do Patrimonio Habitacional do  Estado  - IGAPHE,  
informando   que   se  as  rendas  em  atraso  do  inquilino  acima  
identificado, nao forem de imediato  liquidadas,  sera  ordenado  o  
despejo do fogo n. 75 do Bairro 209 Fogos, em Sines.  Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de: "Propor ao IGAPHE  que  o  arrendamento  
passe para nome da Camara  Municipal  unica  forma  de  garantir  o  
pagamento atempado das rendas". ----------------------------------- 
 
1.5 - MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA FARIAS GODINHO: -------------- 
Presente req. c/ entrada n. 611, de 90.06.21, solicitando a divisao 
em   propriedade  horizontal  do  predio  localizado  na  Praca  da  
Republica, ns. 10 a 13, em Sines. Presente tambem, parecer  tecnico 
da DPU sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "E 
deferida a emissao da constituicao de propriedade horizontal  sobre 
o   predio   em   analise  e  conforme  proposto  pelo  requerente,  
considerando que o predio tem pelo menos cem anos". --------------- 
 
2 - OBRAS PARTICULARES: ------------------------------------------- 
2.1 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.: ------------------------------ 
2.1.1 - ANTONIO ALVARO SILVA SANTANA: ----------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.442, de 90.05.04,solicitando autorizacao 
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para a contrucao em alvenaria de um pequeno bar,para vender bebidas  
e  petiscos, na  praia  de  S. Torpes,  em  Sines. Presente tambem,  
parecer tecnico da DPU sobre o assunto. Mereceu,  por  unanimidade,  
o despacho  de: "Concorda-se  com  o  parecer  tecnico  o  qual  se  
transcreve: - Implantado  numa  via  com  vocacao turistica (VIA S.  
Torpes / Porto Covo)  admite-se  o  melhoramento  dos  restaurantes  
existentes, alem de implantacao de novos equipamentos hoteleiros de   
caracter ligeiro. Encarando-se como viavel a sua construcao, ja que  
se integra naquela, proposta, propoe-se que a  implantacao  do  bar  
seja  contigua  ao  restaurante existente,  de   modo  a  evitar  a   
proliferacao deste tipo de equipamento ao  longo  da  via.  Deve  o  
requerente apresentar a planta de implantacao elaborada com base na  
estrada de S. Torpes  e  indicar  o  plano  de  cores  e  materiais  
propostos". ------------------------------------------------------- 
 
2.1.2 - CARLOS MANUEL LAGARTINHO DA SILVA: ------------------------ 
Presente  req.  c/  entrada  n. 738,  de  90.07.23,  solicitando  a  
reapreciacao do projecto de uma edificacao localizada na Rua  Ramos  
da Costa, n. 13, em Sines.  Presente tambem, parecer tecnico da DPU 
sobre   o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho   de:  
"Concorda-se com  o  parecer  tecnico  o  qual  se  transcreve: - A  
responsabilidade   de  lidar  com  um  edificio,  uma  vez  que  os  
componentes de arquitectura nao serao apenas  uma  consequencia  de 
necessidades pragmaticas,mas surgem de razoes e valores simbolicos, 
passa necessariamente pelo entendimento do sitio e da sua  leitura. 
Muitas leituras se podem fazer sobre esta zona antiga  da  vila  de 
Sines,zona com uma silhueta urbana em constante alteracao provocada 
pelo crescimento demografico e pela exigencia de expansao, mas esta 
zona antiga persiste, com toda a sua riqueza. Vale a pena  olha-la. 
Vale a pena voltar a ela e  olha-la  agora  com  outros  olhos,  na  
tentativa de entende-la atraves de um modelo de aproximacao  a  sua  
morfologia adaptada as caracteristicas do sitio, no desejo de ir ao 
encontro das permissas e opcoes lancadas no PPU. E  e  nesta  accao  
consciente de entendimento e respeito  pelo  existente, no  dialogo 
entre o novo e o antigo que se  discute  a  composicao  volumetrica  
deste edificio, acentuado pelo desnivel do terreno que o  percorre,  
tal como nos mostra a fotografia que se juntou ao anterior  parecer 
tecnico datado de 9  de  Junho  de  1990.  Do  exposto  resulta  em  
evidencia a manutencao do anterior parecer". ---------------------- 
 
2.1.3 - JOAO MARIA DA SILVA: -------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 701, 90.07.10, solicitando a  aprovacao  
do projecto de alteracoes, a levar a efeito na Rua Miguel  Bombarda 
e Rua Sacadura Cabral, em Sines. Presente tambem,  parecer  tecnico  
da DPU referindo que: o edificio em  estudo  encontra-se  abrangido    
pelo Edital n. 41/89, dentro da Zona Especial de Proteccao, em  que  
se exige  a  intervencao  de  arquitectos  em  quaisquer  obras  de  
recuperacao conservacao e alteracao. Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "A Camara considera que a quantidade reduzida de obras 
a executar pode dispensar a  assinatura  do  arquitecto.  Assim,  e  
deferido". -------------------------------------------------------- 
 
2.1.4 - JOSE ALBINO COSTA: ----------------------------------------   
Presente  req.  c/  entrada  n. 581,  de  90.06.13,  solicitando  a  
aprovacao do projecto de legalizacao das alteracoes e ampliacao  no  
predio sito na Rua da Floresta, n. 19, em Sines, e que o requerente 
executou durante a construcao do mesmo.  Presente  tambem,  parecer  
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tecnico da  DPU  sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho  de:  "Indeferido. O  indice  de  construcao  -  1,5  esta  
ultrapassado para o dobro. O terreno foi cedido  pela  Camara  para  
habitacao unifamiliar. O sotao devera ser parte  integrante  do  1.  
andar na prespectiva de existencia de  2  fogos  que  o  requerente  
devera justificar". ----------------------------------------------- 
 
2.1.5 - SIDONIO CATARINO GONCALVES: ------------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n. 710,  de  90.07.13,  solicitando  a  
apreciacao e aprovacao do projecto de ampliacao que pretende  levar 
a efeito no predio sito  na  Rua  Gomes  Freire,  n. 1,  em  Sines.  
Presente tambem, parecer da  DPU  sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Indeferido. Concorda-se com o  parecer 
tecnico o qual se transcreve - Apreciado o estudo junto, entende-se 
que este devera ser alterado tendo em atencao que: ---------------- 
1 - A cobertura devera ser em telha ceramica; --------------------- 
2 - A caixilharia de madeira ou ferro; ---------------------------- 
3 - O espaco destinado a oficina ao nivel do res-do-chao devera ser 
alterado para comercio, tendo em atencao o oficio n. 557, de  6  de 
Abril/90; --------------------------------------------------------- 
4 - A marcacao dos cortes encontra-se mal delineada; -------------- 
5 - O corte AB encontra-se mal delineado; ------------------------- 
6 - E indispensavel a apresentacao de mais um corte  passando  pelo  
acesso ao piso superior; ------------------------------------------ 
7 - Devera ser entregue para apreciacao o projecto de aguas,esgotos 
e instalacoes telefonicas; ---------------------------------------- 
8 - O pe direito do piso superior destinado a  escritorios,  devera  
ser alterado para os valores normais (2,60)". --------------------- 
 
2.1.6 - TERESA CRISTINA CONCEICAO GONCALVES: ---------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n. 612,  de  90.06.21,  solicitando  a  
aprovacao   da  memoria   descritiva  e  justificativa,  expondo  a  
necessidade de utilizacao  de aluminio nas caixilharias exteriores,  
referente ao projecto que pretende levar a efeito no predio sito na   
Rua Arlete Argente Guerreiro, lote 2, em  Sines.  Presente  tambem,  
informacao da  DPU sobre o  assunto. Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido. Pode  utilizar  aluminio  ou  ferro  de  cor  
castanha ou bronze dadas as caracteristicas dos vaos". ------------ 
 
2.1.7 - MANUEL FIGUEIREDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS: ------------ 
Presente  req.  c/  entrada  n. 705,  de  90.07.11,  solicitando  a  
aprovacao  do projecto de alteracoes relativo ao predio sito na Rua 
Francisco Luis Lopes, em Sines. Presente tambem, parecer tecnico da  
DPU sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Por   
se tratarem de obras interiores a Camara  entende  que  o  projecto  
pode nao ser subscrito por um  Arquitecto e decide aprovar as obras  
propostas com o condicionamento de cumprir o art. 71 do RGEU". ---- 
 
3 - LOTEAMENTOS MUNICIPAIS: --------------------------------------- 
3.1 - LOTEAMENTO DA RUA DE FERREIRA: ------------------------------ 
Presente para apreciacao da CMS proposta da DPU sobre a implantacao 
dos lotes propostos para aquela zona. Mereceu, por  unanimidade,  o 
despacho de: " Aprovadas, da planta 1, as propostas  da  Rua  Julio  
Gomes da Silva, frente dos CTT e Testemunhas de Jeova e frentes dos 
lotes por detras da Auto-Caps. Da planta  2  o  impasse  viario  no  
miolo do loteamento, a  frente  de  construcao  para  a  Rua  Pedro  
Alvares Cabral e Rua Julio Gomes da Silva (sul)". ----------------- 
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4 - OBRAS MUNICIPAIS: --------------------------------------------- 
4.1 - CONSTRUCAO DE DOIS CAMPOS DE TENIS E FRONTAO DE BATER BOLAS:- 
Presente carta c/  entrada  n. 564,  de  90.06.18,  da  PLANITENIS,  
sugerindo algumas medidas imprescindiveis a efectuar nos Campos  de 
Tenis. Presente tambem, parecer tecnico da  DSU  sobre  o  assunto. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Concorda-se com  a  carta 
da Planitenis. A Eng. Rosa devera acompanhar os trabalhos  a  fazer  
pela empresa. As restantes propostas, arborizacao,  pavimentacao  e  
limpeza regular podem ser  implementadas  desde  ja.  A  Eng. Rosa,  
tratara dos varios assuntos. Podera se quiser recorrer aos BVS". -- 
 
VI - ACTA:-------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
VII - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
E nao havendo mais assuntos a tratar o Exmo.Sr.Presidente declarou 
encerrada a reuniao. Eram 19,30 horas.---------------------------- 
 
E eu,_________________, Chefe de Seccao, a subscrevi.------------- 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               
 
 


