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             Aos ONZE de DEZEMBRO 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                       
 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 10,30 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - FRANCISCA CORTES:--------------------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o  apoio  em  materiais  para  
pequenas melhorias de sua habitacao ate 100.000$00.--------------- 
 
2 - CAROLINA OLIVEIRA - Aquisicao do R/Ch da habitacao sita na Rua 
da Reforma Agraria, lote 9:--------------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, aprovar  a venda da  habitacao  acima  
mencionada, nas seguintes condicoes:  
Entrada- 500 c.  
1. Prestacao - Abril/92 - 1/4 do valor inicial; 
2. Prestacao - Outubro/92 - 1/4 do valor inicial; 
3. Prestacao - Abril/93 - pagamento do restante e escritura.------ 
 
3 - CENTRO OCEANOGRAFICO D. VASCO DA GAMA:------------------------ 
A Petrogal mantem  toda  a  disposicao  para  celebrar  acordo  de  
financiamento na construcao deste importante equipamento. A Camara   
enviara a Petrogal o programa do respectivo projecto.------------- 
 
 
                                                           .../... 



       
      ACTA N.54 
 
                       (Reuniao de 11.12.91) 
                                                           PAG. 2  
 
 
 
4 - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES:------------------------------ 
A APS mantem  toda a disponibilidade para suportar financeiramente 
parte importante da Av. Vasco da Gama. A CMS enviara  urgentemente 
os respectivos projectos para  apreciacao  da  APS  e  respectivas  
decisoes.--------------------------------------------------------- 
 
5 - CARNAVAL/92:-------------------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, que o Sr. Alvaro Venturinha,  que  esta  
no Posto de Turismo, fique adstrito  a  Comissao  de  Carnaval/92.  
Perguntar ao funcionario se esta disponivel para este servico.---- 
 
6 - PREDIOS DEGRADADOS, EM RUINAS, DESOCUPADOS - NA ZONA HISTORICA  
DA VILA:---------------------------------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, proceder ao levantamento  atraves  da 
Fiscalizacao  Municipal  com  identificacao  dos  proprietarios  e  
planta de localizacao.-------------------------------------------- 
 
7 - MAQUINA XEROX DE FOTOCOPIAS:---------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, solicitar informacao a  DAF  sobre  o  
que se passa com a maquina  Xerox  de  fotocopias  adquirida  pela  
Camara e que ainda nao foi entregue.------------------------------ 
 
8 - CONTRATO DE COMODATO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINES 
Foi assinado a contrato acima referido.--------------------------- 
 
9 - QUADRO RESUMO DOS TRABALHOS DIARIOS E RELATORIOS DO SERVICO DE 
PIQUETE DE ESGOTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/91:--------------- 
Presente o quadro acima mencionado. Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Fotocopia para  o  Gabinete  de  
Informacao."------------------------------------------------------ 
 
O Sr. Vereador Correia informou a CMS sobra a  ultima  reuniao  de  
trabalhadores e o STAL.------------------------------------------- 
 
O Sr. Vereador Salvador informou que o Posto de Turismo esta  numa 
situacao de  todo  inaceitavel.  A  Camara  solicita  da  DTO  uma  
informacao sobre quando estarao concluidos os trabalhos.---------- 
 
10 - REVISTA DA IMPRENSA:----------------------------------------- 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
11 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:--------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de  2 a 
8 de Dezembro/91. A  CMS  suporta   integralmente  os  respectivos  
custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE  SANTO  ANDRE  -  
- Agradecimento:-------------------------------------------------- 
Presente of. datado  de  02.12.91,  agradecendo  a  colaboracao  e  
apoios prestados, na cedencia  do  autocarro  para  transporte  da  
Fanfarra.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  "Tomamos  
conhecimento."---------------------------------------------------- 
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1.2 - ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE EVORA  -  Pedido  
de estagio:------------------------------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 9429, de 91.10.28, informando sobre  o 
Gabinete de Estagios  e  Saidas  Profissionais,  e  solicitando  a  
colaboracao da CMS no sentido da angariacao de  estagios  para  os  
finalistas que irao sair em Fevereiro. Presente informacao do DAF, 
sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho   de: 
"Informe-se a AEUE que em principio a CMS estara  interessada  num 
Arquitecto Paisagista."------------------------------------------- 
 
1.3 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE  BEJA -  Reuniao  da  
Assembleia Intermunicipal:---------------------------------------- 
Presente of. com  entrada  n. 10671,  de  91.12.06,  convocando  a  
Assembleia Intermunicipal para uma reuniao no dia 91.12.12,  pelas 
10.00 horas, na C. M.  de  Mertola. Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se."------------------- 
 
1.4 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO - Reuniao  da  
Assembleia Intermunicipal:---------------------------------------- 
Presente of. com  entrada  n. 10670,  de  91.12.06,  convocando  a  
Assembleia Intermunicipal para uma reuniao no dia 91.12.17,  pelas 
15.00 horas, na C. M.  de  Grandola. Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. A CMS estara presente."-------- 
 
1.5 - ASSOCIACAO PROJECTO CRISTAO-PROCIS - Conferencia subordinada 
ao tema "Ambiente na cintura industrial de  Sines  -  Viver  neste  
Ambiemte":-------------------------------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 10672, de 91.12.06, informando sobre a 
realizacao no  dia  92.03.20,  da  Conferencia  acima  mencionada.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "A  CMS  participara  na  
Conferencia prevista e apresentara uma comunicacao subordinada  ao  
tema central. Quanto a apoios decidira no devido tempo,  quais  os  
possiveis."------------------------------------------------------- 
 
1.6 - CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DAS  PESCAS  -  
Cerimonia de entrega de Diplomas aos arrais de Pesca formados:---- 
Presente of. datado de 91.12.09,convidando a estar presente no dia  
91.12.11,  pelas  17.30  horas,  na  Cerimonia  acima  mencionada.  
Mereceu, por unanimidader, o  despacho  de: "O  Presidente  estara  
presente."-------------------------------------------------------- 
 
1.7 - DELEGACAO REGIONAL DA INDUSTRIA E ENERGIA DE LISBOA  E  VALE  
DO TEJO - MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA - Delegacoes Regionais 
Presente of. com entrada n. 10705, de 91.11.09, informando sobre a 
implementacao das Delegacoes Regionais do Ministerio da  Industria  
e Energia.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Fotocopiar para a DPU e DSU."----------------------- 
 
1.8 - GABINETE DE APOIO TECNICO - Funcionamento do Laboratorio  de 
Aguas Residuais:-------------------------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 10414, de 91.11.29, informando que  se 
ira realizar no dia 91.12.05, uma reuniao sobre  o  assunto  acima 
mencionado. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "O  Sr.  V. 
Ferreira Costa  informou a CMS sobre o teor da reuniao realizada." 
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1.9 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES -  Projecto 
Lei n. 15/VI - Prorrogacao do prazo limite de aprovacao dos Planos 
Municipais de Ordenamento do Territorio:-------------------------- 
Presente of. com entrada n. 10706, de 91.12.09, enviando fotocopia 
do projecto Lei acima mencionado, para  apreciacao.  Mereceu,  por  
unanimidade,o despacho de:"A CMS esta de acordo com o projecto Lei 
n. 15/VI do PCP."------------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 235:------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
Operacoes Orcamentais        - 263.147.581$50;-------------------- 
Operacoes de Tesouraria        281.735.608$50.-------------------- 
 
2.2 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA  MUTUO  DE  SANTIAGO  DO  CACEM  - 
Emprestimo:------------------------------------------------------- 
Considerando que: 
1 - Esta aprovado pela CMS, pela Assembleia Municipal e pela  CCAM 
um financiamento de 240 mil contos. 
2 - O financiamento atras referido deu origem a  um  contrato  que  
foi enviado para visto do Tribunal de Contas em 18 de Novembro. 
3 - Durante o mes de Novembro foi necessario liquidar, dia  24,  o 
mes de Novembro e o 13. mes aos trabalhadores. 
E deliberado, por maioria com o voto contra do Sr. V. Lanca, que a 
conta a descoberto na CCAM possa vir a atingir como limite 275 mil  
contos tendo em conta que imediatamente ao visto  do  Tribunal  de  
Contas o seu montante ficara reduzido a um valor de 35 mil contos. 
 
2.3 - VALOR LIQUIDO DOS ACEITES EM 91.11.30:---------------------- 
Presente relacao dos valores liquidos dos aceites em 91.11.30,  no 
valor de 136.556.898$50. Aprovado, por unanimidade,o presente mapa 
de aceites comerciais, bem como os novos aceites durante o mes  de  
Novembro e as amortizacoes e pagamentos realizados tambem  durante  
o mes de Novembro.------------------------------------------------ 
 
2.4 - CEMETRA - Protocolo de acordo:------------------------------ 
Presente of. com entrada 10538, de  91.12.03,  informando  que  de  
acordo com os termos  do  referido  protocolo  pela  cedencia  das  
instalacoes, zona ampliada do Cemetra 1. fase, passa a 204.210$00/ 
/mes a vigorar a partir de Janeiro/92. Mereceu, por unanimidade, o 
despacho de:"Tomamos conhecimento. A atencao da Contabilidade para 
as respectivas  autorizacoes  de  pagamento.  Dar  conhecimento  a  
Administracao Regional de Saude de Setubal."---------------------- 
 
2.5 - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Transportes escolares 1991/92 
Presente of. com  entrada  n. 9682,  de  91.11.06,  solicitando  a  
rectificacao das importancias dos transportes escolares 1991/92,ja 
acordadas em virtude do numero de km percorridos ser  superior  ao  
do contrato. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Considerando 
que por dia as viaturas andam efectivamente cerca de 600 km e  nao  
cerca de 300 km conforme os circuitos do concurso previam:-------- 
Considerando que ainda a proposta do  VGAC  e  mais  baixa  que  a  
proposta do concorrente que  estava  em  2. lugar.  E  aprovada  a  
proposta do VGAC no valor de 110.000$00/dia  para  os  transportes  
escolares."------------------------------------------------------- 
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2.6 - ANTRAL - Concurso para distribuicao de tres lugares de Taxi: 
Presente  of.  com  entrada  10707,  de  91.12.09,  dando  parecer  
desfavoravel sobre  o  concurso  acima  mencionado.  Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Anexar  ao  
processo.  Solicitar,  agora,  a  Direccao  Geral  de  Transportes  
Terrestres autorizacao para aumento do contingente de  7  para  10  
unidades."-------------------------------------------------------- 
 
2.7 - MANUEL DMINGOS RATIA - Lote 8, sito na Av. General  Humberto  
Delgado:---------------------------------------------------------- 
Presente carta com  entrada  n. 10800,  de  91.12.10,  solicitando  
autorizacao para realizar o pagamento de 15.375.000$00, que prefaz 
50% do valor do  terreno  com  o  montante  ja  entregue,  no  dia  
91.12.17. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Considerndo que  
o requerente foi o unico arrematante na hasta publica de 91.12.03, 
a CMS aguardara ate 91.12.17, pela entrega do complemento  de  50% 
previstos nas condicoes da propria hasta publica."---------------- 
 
2.8 - RESCISAO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL:---------------- 
Presente relacao de contratos de arrendamento acima referidos.---- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada  a  rescisao  do 
contrato com todos os  rendeiros  com   vista  ao  desenvolvimento 
Industrial e Urbano, de acordo com as necessidades do Municipio  e 
as orientacoes do PDM.  Novos  arrendamentos  serao  considerados,  
caso  a caso em  funcao  dos  indicadores.  O  DAF  deve  preparar  
propostas  da  rescisao  formal  e  nos  termos  legais  para  ser  
transmitido aos actuais arrendatarios nos prazos legais."--------- 
 
2.9 - AUGUSTA MARIA PRATA - Venda do  lote  16,  sito  na  Rua  da  
Floresta:--------------------------------------------------------- 
Presente carta com entrada n. 10797, de 91.12.10, solicitando  que  
o preco do terreno se mantenha em 1992. Mereceu, por unanimidade,o 
despacho de:"Deferido. Poder-se-a fazer a  escritura  do  terreno,  
cerca do dia 20 de Janeiro, por 3.500$00/m2."--------------------- 
 
2.10 - ALFREDO JORGE SANTOS - Venda da habitacao, sita na  Rua  da  
Floresta, n. 21 R/Ch:--------------------------------------------- 
Presente carta com entrada n. 10581, de 91.12.04, propondo  que  o 
pagamento da habitacao acima  referida,  seja  feito  da  seguinte  
forma: 50% durante o  mes  de  Dezembro  e  os  restantes  50%  no  
decorrer do proximo ano. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Aprovadas as condicoes propostas pelo Sr. Jorge  Santos,  50%  do 
valor a pagar em Dezembro/91 e os restantes 50% a pagar na  altura 
da escritura em 1992."-------------------------------------------- 
 
2.11 - EDITE DA CONCEICAO GOUVEIA - Aquisicao do terreno onde esta  
implantado o Ponto Final:----------------------------------------- 
Presente carta com entrada n. 10798, de 91.12.10, e no  seguimento 
do nosso of. n. 4002, propondo a aquisicao em propriedade plena do 
terreno ocupado pelo Ponto  Final,  pelo  valor  de  10.000$00/m2.      
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS nao aceita a contra  
proposta da requerente. Entendemos que os 20.000$00/m2 e  o  preco 
adequado ao fim para que  foi  cedido  -  actividade  comercial  e  
restaurante."----------------------------------------------------- 
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2.12 - EDIFICIOS MUNICIPAIS - Caixas de Correio:------------------ 
Presente processo de aquisicao  de  caixas  de  correio.  Presente  
informacao da Fiscalizacao  Municipal  com  entrada  n. 10587,  de  
91.12.04, actualizando o n. de caixas  a  adquirir.  Mereceu,  por  
unanimidade, o  despacho  de: "Aprovada  a  compra  de  11  caixas  
individuais e 2 colectivas de 4 entradas cada, a Drosul pelo valor 
de 12.595$00."---------------------------------------------------- 
 
2.13 - RESTAURANTE 'ATLANTICO MAR' - Refeicoes:------------------- 
Presente factura  datada  de  91.12.09,  no  valor  de  10.560$00,  
referente a um jantar oferecido ao escritor Jose Saramago. Mereceu  
por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."------------ 
 
2.14 - CONCURSO DE GASTRONOMIA - Refeicoes:----------------------- 
Presentes facturas dos seguintes Restaurantes: ------------------- 
"Cantinho do Paraiso", no valor de 10.840$00 - "Ilha", no valor de 
30.200$00 - "O Mexilhao", no valor de 51.715$00 e  "Vista do Mar", 
valor de 14.700$00, referentes a refeicoes  fornecidas  durante  o  
Concurso de Gastronomia. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Aprovado o pagamento."------------------------------------------- 
 
2.15 - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES MANUEL RIBEIRO &  FILHOS,  LDA   -   
Arranjos exteriores do Bairro da Cooperativa:--------------------- 
Presente facturas n. 115, no valor de 2.981.475$00 e factura n.117  
no valor de 1.351.687$50, com entrada n.  9878 e 9879, de 91.11.12  
respectivamente. Mereceu, por unanimidade,o despacho de: "Aprovado   
o pagamento das facturas. Aprovado o preco unitario  de  37.500$00  
para betao, confragem  e  escavacao ,  conforme  parecer  da  DSU,    
referente a fact. n. 115."---------------------------------------- 
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar  aos  fornecedores  que 
apresentaram os precos mais favoraveis os materiais das  consultas 
constantes da relacao em anexo, no valor de 209.343$50.----------- 
 
2 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar  por ajuste directo nos  
termos do Dec.-Lei 390/82, os materiais constantes  da  relacao em  
anexo, no valor de 2.282.756$00.---------------------------------- 
 
3 - Aprovado, por unanimidade, os respectivos  encargos  bancarios 
constantes da relacao em anexo, no  valor  de  4.162.899$40,  e  o  
pagamento de 13.645$00, constante da mesma relacao.--------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - DIRECCAO GERAL DA ADMINISTRACAO AUTARQUICA -  Previlegio  de 
execucao previa:-------------------------------------------------- 
Presente of. com entrada n. 1260, de 91.12.06, informando  duvidas 
sobre execucao coerciva das deliberacoes  tomadas  em  materia  de 
demolicoes de obras ilegais. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:"Tomamos conhecimento."---------------------------------------- 
 
1.2 - GABINETE DE APOIO TECNICO - Envio de acta:------------------ 
Presente of. com entrada n. 1264, de 91.12.09, enviando  copia  da 
acta da reuniao realizada em 91.12.02. Mereceu, por unanimidade, o 
despacho de:"Tomamos conhecimento. Ratificada as posicoes  tomadas  
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pelo Sr. Presidente da CMS  quanto  as  alteracoes  orcamentais  e  
Plano de Actividades."-------------------------------------------- 
 
1.3 - PEDIDOS DE LOTES DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE HABITACOES NO 
BAIRRO AMILCAR CABRAL:-------------------------------------------- 
Presente informacao da Fiscalizacao Municipal com  a  relacao  dos  
pedidos acima mencionados. Mereceu, por unanimidade, o despacho:"A  
Assistente Social Fatima Martins  deve actualizar  as  informacoes   
necessarias  para  estabelecer  nova   classificacao   preenchendo  
boletim de habitacao, para os que nao o fizeram."----------------- 
 
1.4 - PEDIDOS DE LOTES DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE HABITACOES NO 
BAIRRO AMILCAR CABRAL:-------------------------------------------- 
Presente informacao da Fiscalizacao Municipal com  a  relacao  dos  
pedidos acima mencionados. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho: 
"Concorda-se com a proposta  da  Fiscalizacao.  A  correspondencia  
referente a lotes atribuidos deve  ser  anexada  aos  mesmos  e  a  
restante arquivada." --------------------------------------------- 
 
1.5 - PROCESSO DE INSCRICOES PARA TERRENOS NA ZIL-3, EM SINES:---- 
Presente o processo acima referido. Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho  de: "Por  ser  unico  concorrente  e  atribuido  ao  Sr.  
Alberto Jorge Pereira Venturinha o  lote  11-B  com  50  m2,  para  
carpintaria."----------------------------------------------------- 
 
1.6 - HENRIQUE PEREIRA MATOS:------------------------------------- 
Presente req. com entrada  n. 1268,  de  91.11.27,  solicitando  a  
cedencia de uma parcela de terreno, sita nas traseiras  do  lote 7 
da Quinta dos Passarinhos,  em  Sines,  a  fim  de  construir  uma  
garagem. Presente parecer da DPU, sobre o  assunto.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Indeferido.  Nao  se  concorda  com  a  
ocupacao do espaco pretendido. Devera  aguardar  estudo  em  curso  
para localizacao de garagens no Bairro Soeiro Pereira Gomes."----- 
 
2 - OBRAS PARTICULARES:------------------------------------------- 
2.1 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:------------------------------- 
2.1.1 - LUCILIA DA SILVA GRACA CUNHA:----------------------------- 
Presente req. com entrada n. 1123,  de  91.10.23,   solicitando  a  
aprovacao do projecto  de  construcao  de  uma  moradia,  sita  na  
Courela da Colmeia, em Porto Covo. Presente pareceres da Junta  de 
Freguesia de Porto Covo e da  DPU, sobre o assunto.  Mereceu,  por   
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o presente projecto."-------- 
 
2.1.2 - FLORINDO COSTA:------------------------------------------- 
Presente req. com entrada n. 1122,  de  91.10.23,   solicitando  a  
aprovacao do projecto  de  construcao  de  uma  moradia,  sita  na  
Estrada da Costa do Norte, em  Sines.  Presente  parecer  da  DPU,  
sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido  
o presente projecto."--------------------------------------------- 
 
2.1.3 - J. SILVA LOBO C. C., LDA:--------------------------------- 
Presente req. com entrada  n. 819,  de  91.07.30,   solicitando  a  
aprovacao do projecto de construcao de um predio,  sito  na Rua da  
Floresta, lote 1, em  Sines.  Presente  parecer  da  DPU, sobre  o  
assunto. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido  o  
presente projecto, na condicao de o corpo avancado para a  Estrada  
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da Floresta, serem reduzidos para 0,80 m,  de  forma  a  manter  o  
alinhamento com o predio do gaveto. Deve ser calculada e cobrada a 
TMU, corrigida em funcao do aumento  da  area  de  construcao.  As  
licencas de construcao so deverao ser  emitidas  apos  emissao  do  
Alvara de Loteamento."-------------------------------------------- 
 
2.1.4 - J. SILVA LOBO C. C., LDA:--------------------------------- 
Presente req. com entrada  n. 820,  de  91.07.30,   solicitando  a  
aprovacao do projecto de construcao de um predio, sito  na Rua  da  
Floresta, lote 2, em  Sines.  Presente  parecer  da  DPU, sobre  o  
assunto. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido  o  
presente projecto, na condicao de o corpo avancado para a  Estrada  
da Floresta, serem reduzidos para 0,80 m,  de  forma  a  manter  o  
alinhamento com o predio do gaveto. Deve ser calculada e cobrada a 
TMU, corrigida em funcao do aumento  da  area  de  construcao.  As  
licencas de construcao so deverao ser  emitidas  apos  emissao  do  
Alvara de Loteamento."-------------------------------------------- 
 
2.1.5 - J. SILVA LOBO C. C., LDA:--------------------------------- 
Presente req. com entrada  n. 692,  de  90.07.09,   solicitando  a  
aprovacao do projecto de construcao de um edificio de cinco pisos,   
sito  na Urbanizacao das Percebeiras, lote 6, em  Sines.  Presente  
parecer da DPU, sobre o  assunto.  Mereceu,  por   unanimidade,  o  
despacho de:"E aprovado o presente projecto,  devendo  no  entanto   
dar cumprimento ao art. 50.  do  RGEU,  instalando  2  ascensores,  
visto que a altura do  ultimo  piso  excede  11,50 m.  Devera  ser  
corrigido o valor da TMU visto a area de construcao ter  aumentado  
156,6 m2."-------------------------------------------------------- 
 
2.1.6 - JOSE GONCALVES ANTONIO:------------------------------------ 
Presente req. com entrada n. 1199,  de  91.11.12,   solicitando  a  
aprovacao do projecto  de  construcao  de  uma  moradia,  sita  na  
Floresta da  Colmeia, em  Porto Covo.  Presente  parecer  da  DPU,  
sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho   de: 
"Deferido."------------------------------------------------------- 
 
2.1.7 - NUNO MIGUEL PEREIRA ESTEVAM DA SILVA:--------------------- 
Presente req. com entrada n. 1315,  de  91.12.06,   solicitando  a  
aprovacao do projecto  de  construcao  de  uma  moradia,  sita  na  
Baixa de S. Pedro, em  Sines.  Presente  parecer  da  DPU, sobre o  
assunto. Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  de: "Deferido  o  
presente projecto."----------------------------------------------- 
 
2.1.8 - NESTE POLIMEROS, SA:-------------------------------------- 
Presente of. com   entrada n. 1063,   de   91.10.29,   solicitando  
aprovacao dos projectos  de  Estabilidade  e  Arquitectura  de  um  
Laboratorio Tecnico,  sito  no  Complexo  Petroquimico  de  Sines.  
Presente parecer da DPU, sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade 
o despacho de:"Aprovado o presente projecto. Emitir a  licenca  de  
construcao logo que entreguem todos os documentos necessarios."--- 
 
2.1.9 - JOSE GONCALVES ANTONIO:----------------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 1142,  de  91.10.28,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao de uma garagem, sita na Rua de 
acesso a lota, designada pela letra G2, em  Porto  Covo.  Presente  
parecer da DPU, sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
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despacho de:"Deferido o presente projecto, devendo cumprir o  teor 
do parecer tecnico que deve ser  transcrito  para  o  requerente. 
 
2.1.10 - TERESA CRISTINA C. GONCALVES:---------------------------- 
Presente req.  com  entrada  n.  1206,  de  91.11.13,  solicitando 
aprovacao do projecto de alteracoes executadas no anexo da moradia 
em construcao na Rua Arlete Argente Guerreiro, lote 12, em Sines.- 
Presente parecer da DPU, sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade 
o despacho de:"Indeferido,  pelas  razoes  constantes  do  parecer  
tecnico, que devera ser transcrito para a requerente."------------  
 
2.1.11 - FERNANDO FAIAL LAMELAS:---------------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 1317,  de  91.12.09,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao de uma garagem, sita  Junto  a  
Baia de Pesca, lote 4, em Porto Covo. Mereceu, por  unanimidade, o  
despacho de:"Deferido. Emitir licenca de construcao."------------- 
 
2.1.12 - FERNANDO FAIAL LAMELAS:---------------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 1316,  de  91.12.09,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao de duas garagens, sitas  Junto   
a Baia de Pesca, lote 10, em Porto Covo. Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Deferido. Emitir licenca de construcao."----------- 
 
3 - VIABILIDADES DE CONSTRUCAO:----------------------------------- 
3.1 - HELIA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA:------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 1170,  de  91.11.05,  solicitando  
informacao sobre a viabilidade de construcao de um edificio com  3 
pisos, sito no  Largo  Afonso  de  Albuquerque,  n. 2,  em  Sines.  
Presente parecer da DPU, sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade 
o despacho de:"Deferido o estudo de viabilidade."-----------------  
 
3.2 - JOAO PAULO TREVIDIC NUNES:---------------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 1140,  de  91.10.25,  solicitando  
informacao sobre a viabilidade de construcao de uma  moradia  tipo 
Casa de Monte Alentejano, com a area de 150 m2, no terreno sito em 
Vale Verde, em Porto  Covo.  Presente  parecer  da  DPU,  sobre  o  
assunto.  Mereceu, por  unanimidade, o  despacho  de: "Indeferido.    
Tanscrever o parecer tecnico com o qual se concorda".------------- 
 
3.3 - PAULO JOSE DA CONCEICAO BELICHE:---------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n. 1198,  de  91.11.12,  solicitando  
informacao sobre a viabilidade de construcao de uma moradia,  sito  
na Quinta do Meio, em Sines. Presente  parecer  da  DPU,  sobre  o  
assunto. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido,devendo 
apresentar novo projecto com a implantacao respeitando a distancia  
minima  de  1  metro  do  passeio  no  gaveto,  aconselhando-se  a  
eliminacao dos corpos salientes sobre a via publica nesse local."- 
 
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 21.00 horas.---------------------------- 
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                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               


