
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************** 
                                                                
    *** C A M A R A   M U N I C I P A L   D E   S I N E S  ***  
 
***************************************************************** 
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                         A C T A    N. 28/91               PAG. 1      
                         *******************                         
                                                                   
                             M I N U T A                              
                             ***********                              
                                                                   
                   
 
 
             Aos DEZ e ONZE de JULHO  de mil novecentos  e noventa  
e um, nesta Vila de Sines e Sala de  Sessoes do Edificio dos Pacos  
do Concelho, teve lugar a reuniao ordinaria da Camara Municipal de  
Sines, estando presentes: 
 
PRESIDENTE : FRANCISCO MARIA PEREIRA DO O PACHECO, que  presidiu  
             aos trabalhos. 
 
VEREADORES : JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA       
             EUGENIA DE JESUS AMADOR                              
             MANUEL ANTONIO DE CAMPOS BOTELHO DA LANCA           
             CARLOS ALBERTO DO RIO SALVADOR                     
             CESAR LUIS DA SILVA BEJA                         
             ANTONIO GONCALVES CORREIA                       
 
FALTAS JUSTIFICADAS - (DIA 91.07.11)  - MANUEL ANTONIO  DE  CAMPOS  
BOTELHO DA LANCA, CARLOS ALBERTO DO RIO SALVADOR e   CESAR LUIS DA  
SILVA BEJA--------------------------------------------------------   
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 15.00 Horas.-------------------------------------- 
 
1 - FEIRA  DE  AGOSTO  1991  -  HASTA  PUBLICA  PARA  MONTAGEM  DE 
DIVERTIMENTOS DIVERSOS:------------------------------------------- 
De acordo com a hasta publica realizada a 01  de  Julho/91,  foram 
tomadas, por unanimidade, as seguintes decisoes:------------------ 
1.1 - DISCOS VOADORES: Base de licitacao - 84.000$00. Presente uma 
unica proposta de D.J. Maldonado - 16.000$00.   A proposta de Jose 
Mendonca que contraria o Regulamento da Feira/91, sendo  por  isso 
indeferida.    A Camara nao aceita a proposta do Sr. Maldonado.--- 
1.2 - KANGURU - A Camara aceita a proposta do  Sr.  Oscar  Vaz  de 
montagem do divertimento Kanguru, por 84.000$00.------------------ 
1.3 - CARROCEL  INFANTIL - A Camara aceita a proposta do  Sr. Jose 
Luis Cantanhede, de 25.000$00.------------------------------------ 
1.4 - PISTA INFANTIL -  A  Camara  aceita  a  proposta  de  Manuel  
Carvalho de 25.000$00.  A  Camara  nao  aceita a  proposta  do Sr. 
Diamantino Maldonado por se situar abaixo da base de licitacao.--- 
1.5 - RODA DE BARCOS INFANTIS - A Camara aceita a proposta da Sra. 
Elisabete Costa, de 24.500$00.------------------------------------ 
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1.6 - COMBOIO INFANTIL - A Camara aceita a proposta do  Sr.  Jaime 
Sequeira, de 31.500$00.------------------------------------------- 
1.7- REINO MARINHO INFANTIL - A Camara aceita a  proposta  do  Sr. 
Oscar Vaz, de 24.000$00.------------------------------------------ 
1.8 - BAZAR DA SORTE - A Camara nao aceita a proposta da Sra Maria 
Tavares Duarte, de 35.000$00  por se  situar  abaixo  da  base  de 
licitacao.-------------------------------------------------------- 
Uma vez que o Sr. Germano Tavares solicitou a nao abertura da  sua  
proposta proceder a devolucao.------------------------------------ 
1.9 - CARROCEL  ADULTO - Nao apareceram propostas dentro do  prazo  
do concurso.------------------------------------------------------ 
1.10 - PISTA DE AUTOMOVEIS  -  Tendo  em  conta  todo  o  teor  da  
Informacao n. 191/91, da Fiscalizacao  Municipal  de  91.07.02,  a 
Camara delibera:-------------------------------------------------- 
- Anular o contrato com o Sr. Oscar M.  Vaz, assinado em 91.06.28,  
por ter sido executado antes  do  fim  do  prazo  da  recepcao  de  
propostas;-------------------------------------------------------- 
Proceder a abertura da proposta do Sr. Abilio Napier.  Fica  anexa 
a esta minuta de acta a respectiva acta de abertura da proposta.-- 
Nao havendo propostas, nos termos do Edital  16/91,  arquive-se  o 
processo.--------------------------------------------------------- 
O   Sr.  Joao  Abilio  Cruz  Napier,  solicitou  indemnizacao   de  
300.000$00, afirmando nao lhe terem sido facultados todos os dados 
do concurso para atribuicao do lugar na Feira de  Agosto/91,  para 
uma pista de automoveis.   A CMS delibera  nao aceitar o pedido de 
indemnizacao pois o concurso nao teve qualquer proposta nos termos 
do Edital 16/91.-------------------------------------------------- 
O Sr. Fernando Conceicao  Meira  Tavares,  solicitou  montagem  do 
carroucel adultos, durante tres anos, como forma  de  indemnizacao  
por nao haver conhecido todos os dados  do  concurso.    A  Camara 
delibera nao considerar o pedido de indemnizacao pois  que  o  Sr. 
Tavares nao apresentou qualquer proposta ao concurso.------------- 
 
2 - M.O.D.A. - MOVIMENTO DE  OPINIAO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DO 
ALENTEJO - Adesao:------------------------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, a adesao da Camara Municipal  de  Sines 
ao movimento referenciado.---------------------------------------- 
 
3 - ABASTECIMENTO DE AGUA A PORTO COVO - Situacao de  recurso  nos 
meses de Verao:  Presente informacao  dos  servicos tecnicos sobre  
a evolucao do consumo de agua em Porto Covo  nos ultimos tres anos  
bem como transporte de agua pelos Bombeiros Voluntarios de Sines e  
a necessidade deste ano, tambem, de  recurso  aos  seus  servicos.   
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos conhecimento.  
Preparar documento para divulgacao em  Porto  Covo  solicitando  a  
colaboracao da populacao nos  consumos  de  agua  evitando  gastos  
superfluos. Solicitar aos BVS  a  sua  prestimosa e  indispensavel  
colaboracao no transporte de agua  neste  Verao  a fim de colmatar  
a  insuficiencia  do  sistema  face  ao  numero  de  turistas  que  
procuram aquela freguesia".--------------------------------------- 
 
4 - MOBILIARIO MUNICIPAL - Oferta e transferencia:---------------- 
Aprovada, por unanimidade, a  proposta  do  Sr. Vereador  Ferreira  
Costa sobre oferta e transferencia de  mobiliario  municipal,  que 
fica anexa a presente minuta de acta.----------------------------- 
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5 - ALEXANDRE MASSAY  -  A  importancia  do  Porto  de  Sines  num  
documento inedito do Sec. XVII:    Presente  documento  datado  de  
91.05.31 de E. Cacao Ribeiro apresentado no IV Congresso  sobre  o 
Alentejo relatando o interesse com que Massay defendia o progresso  
da Vila de Sines e sensibilizando, de certa forma, no  sentido  de 
lhe ser prestada uma homenagem de gratidao.----------------------- 
Deliberado, por unanimidade, atribuir a Alexandre Massay  uma  Rua    
da Vila de Sines.------------------------------------------------- 
 
6 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
7 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 01 a 
07 de Julho/91. A CMS suporta integralmente  os respectivos custos  
nos termos do Regulamento.---------------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - GOVERNO CIVIL DE SETUBAL - Licenciamento de abertura - Salas 
de Jogos: -------------------------------------------------------- 
1.1.1 - Presente of. c/ entrada n.6077, de 91.06.28, enviando para 
parecer, nos termos da lei 2/87, pedido  de  licenciamento  de  um 
Pavilhao Ambulante com maquinas electricas, a funcionar em  Feiras 
e Mercados do Distrito de Setubal, efectuado  por  ANTONIO  JARQUE  
ALCANTARA.  Mereceu,  por unanimidade, o despacho  de:"Nao  se  ve 
inconveniente".--------------------------------------------------- 
 
1.1.2 - Presente of. c/ entrada n.6077, de 91.06.28, enviando para 
parecer, nos termos da lei 2/87, pedido  de  licenciamento  de  um 
Pavilhao Ambulante com maquinas electricas, a funcionar em  Feiras 
e Mercados do Distrito de Setubal,  efectuado  por CARLOS  ALBERTO 
BRAS  GOMES. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Nao  se  ve 
inconveniente".--------------------------------------------------- 
 
1.2 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Agradecimento:--------------- 
Presente   carta  c/  entrada  n. 6146,  de  91.07.01, agradecendo 
colaboracao   prestada  aquando  da  realizacao   dos  Campeonatos  
Nacionais de Corridas em Patins  (22 e 23 de Junho/91).   Mereceu,  
por unanimidade, o  despacho de:"Tomamos conhecimento".----------- 
 
1.3 - PDAR - PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO REGIONAL - Alto Sado 
e Mira - Assinatura de Protocolo: -------------------------------- 
Presente informacao do  Sr. Dr. Hugo  Viegas  (Medico  Veterinario  
Municipal) de que esteve presente, como representante da  CMS,  no  
acto mencionado em  epigrafe,  que  decorreu  em  Odemira  no  dia  
91.07.01 e alertando para a necessidade de nomear um representante 
da CMS na Comissao de Verificacao  dado  o  caracter  de  politica 
economica de que se reveste e essas funcoes ultrapassarem o  campo 
tecnico profissional de Medico Veterinario Municipal. Mereceu, por  
unanimidade, o  despacho de:"Concorda-se com a apreciacao  do  Dr. 
Hugo Viegas. E nomeado o Sr. Vereador  Lanca  para  a Comissao  de 
Verificacao. Informe-se o Dr. Viegas e a Zona Agraria de Odemira". 
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1.4 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANDOLA - Seminario "O PDM de  Grandola 
e a Defesa do Meio Ambiente":   Presente oficio c/ entrada n.6256, 
de 91.07.04, enviando convite para presenca no referido  Seminario 
que se realiza em 91.07.12.  Mereceu, por unanimidaade, o despacho  
de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se".---------------------------- 
 
1.5 - CAMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA - Comemoracoes  do  Dia  do  Mar  
Limpo (2. Aniversario do acidente com o navio-tanque Marao):------ 
Presente of. c/  entrada  n. 6294,  de  91.07.05, enviando convite  
para presenca nas referidas comemoracoes que decorrem em Almograve  
nos dias  13  e  14  de Julho/91.  Mereceu,  por  unanimidade,   o  
despacho  de:"A  CMS  tomou  devida  nota  e  se  possivel  estara  
representada pelo Sr. Presidente".-------------------------------- 
 
1.6 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - ILE'S:------- 
Presente of. c/ entrada n.6300, de 91.07.05, enviando para parecer 
processo apresentado por JOSE MANUEL DE CAMPOS ALEXANDRE E  OUTRA, 
relativo a um projecto de Investimento no Concelho de Sines.------ 
Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  considera  de  
interesse economico e social para o Municipio o projecto  proposto 
pelo referido municipe ao IEFP".---------------------------------- 
 
1.7 - JOSE CARLOS  DOS  SANTOS  GUINOTE -  Ruido  provocado  pelos  
trabalhos  de recuperacao do terminal petrolifero:---------------- 
Presente carta c/ entrada n. 6334, de 91.07.08, enviando, para  os  
devidos  efeitos,  copia   de  carta  dirigida   ao   Conselho  de   
Administracao da APS,  sobre os barulhos que se fazem sentir junto  
a sua residencia sita junto ao Largo de Nossa Senhora das  Salvas,   
provenientes dos  trabalhos  referenciados, entre  as 24.00 H e as  
02.00 H e as 07.00 H e as 08.00 H.   Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de:"Solicitar a APS informacao sobre quais as medidas que  
pretende implementar a fim de por termo aos  ruidos  insuportaveis  
das obras entre as 24.00 H e as 08.00 H, pois na ultima Assembleia 
Municipal varios deputados  questionaram  a  Camara  sobre  se  os      
cidadaos e turistas deste  Municipio  teriam  ou  nao  direito  ao 
descanso  durante as horas legalmente obrigatorias de silencio".-- 
Acusar a  recepcao desta carta e informar o Sr.  Eng.  Guinote  de  
que a CMS ira contactar a APS sobre esta materia.----------------- 
 
1.8 - IV CONGRESSO SOBRE O ALENTEJO - "Por um Movimento de Opiniao 
para o Desenvolvimento do Alentejo":------------------------------ 
Presente carta c/ entrada  n.6358,  de  91.07.08,  enviando,  para 
divulgacao, manifesto  e Boletim  de  Adesao  sobre  o assunto  em  
epigrafe.  Mereceu, por unanimidaade,  o  despacho  de:"Enviar  os 
documentos anexos a: Juntas e Assembleias de Freguesia, Assembleia 
Municipal, APS, PGS, Mutua dos Pescadores, Uniao dos Sindicatos de 
Sines, Liga Pequenos e Medios Armadores do  Sul,  Centro  Cultural 
Emmerico Nunes, Sindicato dos  Quimicos  do  Sul,  Associacao  dos 
Artesaos do Sul, Associacao de Comerciantes de Sines e Santiago do 
Cacem e todas as Colectividades".--------------------------------- 
 
1.9 - HABIDIGNA - COOPERATIVA DE HABITACAO, CRL - Convite:-------- 
Presente carta c/ entrada n. 6371, de 91.07.09,  enviando  convite  
para participar nas comemoracoes do V Aniversario da  Cooperativa, 
que se realizam em 91.07.14.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"Agradecer o convite. Informar  que  a  CMS  nao  podera  estar 
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presente por compromissos inadiaveis".---------------------------- 
 
1.10 - DIRECCAO-GERAL DE PORTOS - Estudo dos problemas litorais na  
Costa de Portugal Continental, ocorrentes entre o Cabo de Sines  e 
o Cabo de S. Vicente (2a. Fase): --------------------------------- 
Presente of.  c/  entrada  n. 3445,  de  91.04.12,  enviando  para  
apreciacao  um  extracto  do  Relatorio  da  2a.  fase  do  estudo  
referenciado.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"O presente 
estudo sugere a Camara os seguintes comentarios: ----------------- 
1. Quanto a Praia de S.  Torpes  nao  se  considera  necessario  o  
aumento  da  sua  capacidade  pelo  que  nao  deverao  ser  feitas  
quaisquer obras.  Tal aumento  a  ser  concretizado  implicaria  a 
adopcao de obras em equipamentos, estacionamentos e  rede  viaria, 
etc.  Nao se concorda com a construcao de esporoes em  pedra  para 
retencao de areias pelos impactos negativos  dai provenientes.---- 
2. Quanto ao Forte  do  Pessegueiro  concorda-se  com  a  proposta 
(Solucao 1 - hipotese 1) por nos  parecer  a  que  menos  impactos  
traria  a falesia e a praia.   Nesta  solucao  nao  partilhamos  a  
utilizacao de gabioes de rede.------------------------------------ 
Dar conhecimento desta posicao  a Direccao-Geral de Portos, a Area 
de Paisagem Protegida e a CCRA".---------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - SEAS - SERVICO ELECTRICO ALEMAO EM SINES, LDA:-------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1375,  de  91.06.18,  manisfestando  a  
intencao, por parte do requerente, de liquidar o debito  existente 
e regularizar a ocupacao/fruicao do lote de terreno  que  lhe  foi   
cedido em direito de superficie pelo GAS, agora sob  administracao 
da Camara de Sines. Presente proposta da Directora do Departamento 
Administrativo e Financeiro sobre o assunto em questao, que depois 
de analisada, mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "A Camara  
concorda  c/ a  proposta  da  Dra. Assuncao.  Pode  ser  por  isso  
implementada".---------------------------------------------------- 
 
2.2 - ALONSO MANUEL SOBRAL DA CRUZ - Arrendamento Rural:---------- 
Presente  comunicado  interno  da  Fiscalizacao  Municipal,  sobre  
levantamento   habitacional,  c/  entrada  n. 5418,  de  91.06.04,  
informando  que  os  moradores  na  propriedade  rustica  sita  na  
Afeiteira sao o Sr. Alonso Manuel Sobral da Cruz  e  seu  agregado  
familiar, nao existindo contrato  de  arrendamento.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Aprovada a celebracao de contrato  de 
arrendamento da habitacao e do terreno envolvente c/ 2.797 m2  por  
7.200$00/ano".---------------------------------------------------- 
 
2.3 - LUCILIA CAMPOS MARIA - Consumo de Agua:--------------------- 
Presente carta  c/ entrada  n. 243,  de  91.07.05,  solicitando  o  
pagamento de 38.470$00 de consumo de agua, em prestacoes. Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Deferido - 6 prestacoes  mensais, 
conforme regulamento".-------------------------------------------- 
 
2.4 - SUBSIDIO DE  APOIO  PARA  REPARACAO  DA  HABITACAO  DA  SRA.  
GERTRUDES SOUSA PALMA:-------------------------------------------- 
Presente   informacao   da   Reparticao   Financeira/Contabilidade  
propondo a anulacao  do  subsidio  a  Caritas,  em  virtude  desta  
Instituicao se recusar a servir de intermediaria  e sugerindo  que  
se faca o pagamento ao Sr. Joaquim  Sobral  Simoes,  pedreiro  que 
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efectuou  a reparacao. Mereceu, por  unanimidade, o  despacho  de: 
"Concorda-se c/ a proposta. Emitir  o pagamento  em  nome  do  Sr.  
Simoes".---------------------------------------------------------- 
 
2.5 - IV CONGRESSO SOBRE O ALENTEJO - Comparticipacao:------------ 
Presente oficio c/ entrada  n. 6357, de  91.07.08,  solicitando  o  
pagamento de 125.000$00, relativo  a  comparticipacao  da  CMS  no  
referido Congresso.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  
"Aprovado  o pagamento".------------------------------------------ 
 
2.6 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES - 
Cantina da Escola Primaria n. 2:---------------------------------- 
Presente mapa de movimento da cantina no valor de  esc: 283.753$00 
referente ao mes de Abril/91. Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de: "Aprovado o pagamento".--------------------------------------- 
 
2.7 - CENTRO RECREATIVO SINEENSE - Subsidio:---------------------- 
Presente   oficios  c/  entrada  ns. 6392  e  6393,  de  91.07.09,  
solicitando concessao de subsidio para pagamento dos vencimentos e   
subsidios de refeicao referentes aos meses de Julho  e  Agosto/91, 
a Maria Cristina de Oliveira. Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de: "Aprovado o pagamento".--------------------------------------- 
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - REPARACAO DA BOMBA SUBMERSIVEL DO PAIOL:---------------------- 
Deliberado, por unanimidade, adjudicar,por ajuste directo,conforme 
Dec-Lei n. 390/82, a reparacao da Bomba submersivel  do  Paiol,  a  
Corundfos Portugal, por esc: 50.844$00.---------------------------    
 
2 - AQUISICAO  DE  UM  SISTEMA  DE  TRANSMISSOES  PARA  O  SERVICO  
MUNICIPAL DE PROTECCAO CIVIL:------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o ajuste directo nos termos do  Dec-Lei 
390/82, por 3.526.614$00, com Ondex-Telecomunicacoes e Electronica  
face a urgencia da montagem deste novo sistema de transmissoes  do  
SMP Civil e de  acordo com  as  verbas transferidas e a transferir  
do Servico Nacional de Proteccao Civil".-------------------------- 
 
3 - Aprovado, por unanimidade, o pagamento dos encargos constantes 
do mapa anexo a esta minuta de acta, no valor  de esc: 648.953$00. 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - PETROLEOS DE PORTUGAL PETROGAL, S.A. - REFINARIA  DE SINES - 
- Via de Acesso a Refinaria de Sines:   Presente carta c/  entrada 
n. 450,  de  91.06.11,  apresentando  o  estudo  das  alternativas  
possiveis para o melhoramento do  actual  acesso  a  Refinaria  de  
Sines. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a solucao 
A para a Estrada Municipal de  acesso  a  Refinaria  de  Sines  da  
Petrogal conforme plantas em anexo.  A Petrogal devera  juntar  ao 
processo o acordo da C.P. sobre a proposta da passagem desnivelada 
sobre o caminho de ferrro".--------------------------------------- 
 
1.2 - CAROLINA RODRIGUES BEJA MENDES - Reclamacao  por  realizacao 
de obras no predio sito na Rua Serpa Pinto, n. 42, em Sines:------ 
Presente req. c/ entrada  n. 716,  de  91.07.01, informando de que 
nao autoriza ao  arrendatario - Miguel Nunes Raposo - fazer  obras  
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de alteracoes no r/c do predio mencionado, a fim de  ali  instalar 
um estabelecimento de Cafe Cervejaria.  Mereceu, por  unanimidade,  
o despacho de:"Informar  a requerente que: 1 - O arrendatario  tem 
autorizacao, plenamente, para  execucao  de  determinado  tipo  de  
obras, desde que aprovadas  pela  Camara  Municipal;  2 - Qualquer 
estabelecimento comercial esta sujeito a vistoria tecnica antes de 
poder  ser  utilizado  pelo  publico,   devendo  reunir  todas  as  
condicoes  de  salubridade  e  higiene  por  forma  a  nao  causar 
transtornos aos residentes no local".----------------------------- 
  
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES,  ETC.:------------------------------- 
2.1 - AUGUSTO ANTONIO VILHENA:------------------------------------ 
Presente req. c/ entrada n.595, de 91.05.31, solicitando aprovacao  
do projecto de construcao de um edificio na Rua Vasco da Gama,  n. 
28, em Porto  Covo.  Presente o  parecer  tecnico  da  DPU  com  o 
seguinte  teor:"1 - A volumetria proposta de 3  pisos  mais  cave,  
prevista a todo o comprimento do  lote  apresenta-se  com  valores  
exagerados  para a Zona.  Esta nao admite mais do que 2 pisos pelo 
que se  propoe  a  eliminacao  do  sotao  destinado  a  habitacao.  
Admite-se como unica  utilizacao  do  sotao  arrumos.  2 -  A  ser 
construida  uma  cave  esta   devera  ser  objecto  de  um  estudo  
devidamente elaborado por forma  a  assegurar  a  integridade  dos 
edificios   contiguos.   3 -  A  cobertura   do  edificio   devera  
apresentar somente  duas  inclinacoes  eliminando-se  os  terracos 
previstos.  4 -  A  organizacao  do  espaco  interior  devera  ser  
reformulada de modo a respeitar as orientacoes  do  RGEU,  no  que 
respeita ao art. 73". Mereceu,  por  unanimidade,  o despacho  de: 
"Indeferido.  Transcrever para o requerente o parecer tecnico. Dar  
conhecimento a Junta de Freguesia de Porto Covo".----------------- 
 
2.2 - JOAQUIM JOSE PATRICIO:-------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 580,  de  91.05.28,  solicitando  
autorizacao para construcao de um muro de extrema, em alvenaria de 
tijolo, para limitar o seu  terreno  sito  na  Rua  Poeta  Antonio  
Aleixo, n. 26-A, em Sines.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Deferido".---------------------------------------------------- 
 
2.3 - ENSUL - EMPREENDIMENTOS NORTE, LDA.:------------------------ 
Presente req. c/ entrada n.686, de 91.06.24, solicitando aprovacao  
do projecto de vedacao tipo, conforme pecas desenhadas que  anexa, 
a fim de vedar o terreno que lhe foi atribuido na ZIl 2, em Sines. 
Presente   o   parecer  tecnico   da  DPU  com  o  seguinte  teor: 
" Nao se ve inconveniente na vedacao  do  lote, devendo  este  ser  
implantado pelos servicos camararios. Aconselha-se  que  a vedacao  
pretendida seja executada em alvenaria numa altura minima de  0.80  
m e o restante em  rede  plastificada,  sendo  eliminado  o  arame  
farpado. O portao devera abrir para o interior do lote".  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer tecnico" 
 
3 - VIABILIDADE DE CONSTRUCAO:------------------------------------ 
3.1 - FLORINDO COSTA:--------------------------------------------- 
Presente   processo   referente  ao  pedido  de  informacao  sobre  
viabilidade de construcao de uma  moradia  a  levar  a  efeito  na 
Estrada da Costa do Norte, em Sines, conforme planta anexa.------- 
Presente o parecer tecnico da DPU  sobre o assunto.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:" Da  construcao  pretendida  refere-se  
 
                                                           .../... 
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que se admite uma volumetria de dois pisos com uma cercia identica 
a das construcoes envolventes, alem de que deverao ser mantidos os 
alinhamentos ja definidos pelas novas construcoes. Estas situacoes 
deverao ser devidamente definidas com a apresentacao da planta  de 
implantacao e  corte  volumetrico  pelo  arruamento.   Aprovada  a 
proposta de circulacao pedonal pelas  traseiras  desta  frente  de 
construcao e com acesso a Estrada da Costa do Norte".------------- 
 
4 - PROJECTOS MUNICIPAIS:----------------------------------------- 
4.1 - INFRAESTRUTURAS DA PARTE RESTANTE DA ZONA DO FAROL:--------- 
Presente informacao do Sr. Vereador Ferreira  Costa  referente  ao   
ponto  da  situacao  sobre  o  projecto  mencionado  em  epigrafe,  
adjudicado  a HOMINUM  em  90.03.21.   Mereceu,  por  unanimidade,   
o   despacho  de:"Considerando   que:  1 - Apos  o  pagamento   do  
levantamento topografico em 90.09.11, a Hominum teria 75  dias  de  
acordo com o contrato para executar os projectos,  ou  melhor,  30  
dias para  apresentacao  dos estudos previos;   2 - A Hominum nada   
apresentou  apos  90.09.11, resumindo a sua posicao  contratual  a  
uma carta de 90.12.27  em que solicita actualizacao de  precos;  3  
-  A  Camara considera  que haveria tempo suficiente para concluir  
este estudo entre  Setembro e Dezembro de  1990;  4 - A Camara nao   
aceita  a  proposta  de actualizacao de honorarios;   5 - A Camara  
solicita a  Hominum que no prazo de 15 dias,  apresente cronograma   
para  cumprimento  do contrato sob pena de arquivamento do mesmo". 
 
 
*** ERAM 02.00  HORAS  DO  DIA  91.07.11, FORAM  INTERROMPIDOS  OS   
TRABALHOS TENDO OS MESMOS RECOMECADO NO MESMO DIA  PELAS 14.00  H.  
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA (Continuacao):-------------------------- 
8 - TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 1991/1992:---------------- 
Aprovados, por  unanimidade,  os  varios  circuitos  especiais  em 
numero de treze, dos quais quatro sao da responsabilidade da Junta 
de Freguesia de Porto Covo e nao sujeitos a concurso.------------- 
Aprovado, por unanimidade, a abertura de concurso limitado a todos 
os transportes locais e, ainda, as colectividades com autocarro.-- 
Consultar: Ginasio Clube de Sines, Vasco da Gama  Atletico  Clube, 
Auto Viacao Cura, Almeida e Filhos, Resende.---------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS (Continuacao):--------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.3 - DISTRIBUICAO DE LOTES DE TERRENO NA ZIL 2:------------------ 
Aprovado, por unanimidade, a distribuicao dos lotes de terreno  na  
ZIL 2, em Sines, conforme lista  anexa  que  fica  a  fazer  parte  
integrante desta minuta de acta. Publicar editais e comunicar  aos 
interessados.  Os terrenos  para  unidades  industriais  so  serao  
atribuidos definitivamente  apos  aprovacao  dos  projectos  pelas  
entidades competentes.-------------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES,  ETC.(Continuacao):------------------ 
2.4 - ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL SETUBAL:------------------- 
Presente req. c/ entrada n.611, de 91.06.05, solicitando aprovacao 
do projecto de construcao de um edificio  a  levar  a  efeito  nos  
lotes 1 e 2  do Loteamento de Ferreira, Sines.  Presente o parecer  
tecnico  da  DPU.   Mereceu,   por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Deferido"-------------------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 
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2.5 - DIOGO DA ENCARNACAO GUINOTE:-------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 719,  de  91.07.02,  solicitando  
autorizacao para proceder ao revestimento  em  azulejos  (branco e 
azul no soco), da fachada do seu  predio,  virada  para a  Rua  do  
Bairro Maritimo. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido 
a titulo precario".----------------------------------------------- 
 
V - PESSOAL:------------------------------------------------------ 
1 - GINASIO CLUBE DE SINES - 9. Gimnoestrada Mundial:------------- 
Presente  carta  n. 1557,  datada  91.07.08,  solicitando  que  o  
Tecnico Joao Enfim Grulha, seja dispensado do servico sem perda de  
vencimento e subsidio de refeicao, no periodo de 12 a 24 de  Julho 
de  1991  a  fim  de  integrar  a  Delegacao  que   se  desloca  a  
Holanda/Amesterdao, conforme declaracao da Federacao Portuguesa de 
Ginastica, que se junta. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Deferido".------------------------------------------------------- 
 
2 - DESCONGELAMENTO DE ESCALOES - 2. Fase:------------------------ 
Presente comunicado interno do Chefe da Reparticao Administrativa,  
datado de 91.07.11, informando que de acordo com o  estipulado  no   
Dec-Lei n. 204/91, de 7  de  Junho,  procedeu  a  Seccao  Recursos  
Humanos no mes de  Julho  ao  descongelamento  de  escaloes  e  ao  
respectivo processamento dos abonos  incluindo  rectroactivos  com   
efeitos  a  partir  de 91.01.01,  como  se  dispoe no  art. 6.  do   
diploma  acima referido. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:  
"Proceda-se  a aplicacao  do Dec-Lei n. 204/91,   de  7  de  Junho   
sobre o descongelamento dos escaloes - 2. fase".------------------ 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA (Continuacao):-------------------------- 
9 - PISTA DE AUTOMOVEIS - FEIRA ANUAL 1991 -  Abertura de Concurso  
Deliberado, por unanimidade, abrir inscricoes,  para  recepcao  de  
propostas ate ao dia 16 de Julho/91 pelas 17,30 H, para montagem e  
exploracao de uma pista de  automoveis  no  recinto  da  Feira  de  
Agosto de 1991.O concurso regular-se-a nos termos do Edital 16/91. 
 
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  15.00 horas.--------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                                                           .../... 



       
      ACTA N.28 
                         (Reuniao de 91.07.10 e 11) 
                                                           PAG. 10  
 
 
 
 
                              ____________________________________ 
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