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             Aos TRINTA  de  SETEMBRO  e  UM  de  OUTUBRO  de  MIL   
NOVECENTOS e NOVENTA e DOIS, 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 19.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE PUBLICO:------------------------------------------- 
1 - ADILIO DOS SANTOS SOBRALINHO, apresentando  a  sua  reclamacao  
por ter ficado  na 1. Lista de Classificassao para  atribuicao  de  
lotes de terreno para construcao de habitacao propria em 43. lugar  
e  depois  de  terem  sido  atribuidos  40  lotes,   e   na   nova  
classificacao ficou em 97. A CMS tomou devida nota da reclamacao.-       
 
2 - ALCIDIO AMARO - Electrificacao dos Olhos de Agua:   Deliberado 
por unanimidade, que a Fiscalizacao Municipal ira  informar  se  o  
projecto da EDP abrange todas as casas existentes e  inscrever  em  
planta o nome de todos  os  moradores.  Informe-se  depois  o  Sr.   
Alcidio Amaro - Boavista Vale Travessinho.------------------------ 
 
3 - SALVADOR RODRIGUES DA SILVA VILHENA,   solicitando  informacao  
sobre a situacao do pedido de viabilidade  de  construcao  em  Bem  
Parece. Foi informado que a  APPSACV  pediu  mais  elementos  para  
apreciacao, pelo que ainda nao ha resposta.----------------------- 
 
4 - LIDIMO JOSE CASCALHO MACARRAO - Reclamando  que  na  Rua  Jose   
Martins Ferreira, Bloco 2 r/c-A se verificam infiltracoes no  fogo   
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propriedade da CMS. Foi informado que  foram  feitas  vistorias  e  
tanto a DSU como a DTO ja conhecem a situacao. A CMS pretende  uma  
resposta dos servicos com informacao e proposta de reparacao ate a 
sessao de 92.10.07.----------------------------------------------- 
 
5 - MARIA ALICE VENTURA PORFIRIO DE JESUS - Barradas: Informou que 
tem licenca de construcao, para o terreno que era  dos  pais,  mas  
como o terreno agora e da CMS e-lhe exigido o pagamento de direito 
de superficie. Foi informada das  diligencias  que  podera  fazer,  
sendo aconselhada  a fazer contrato de  direito  de  superficie  e  
quanto a eventual reversao da propriedade  devera  interpor  accao  
judicial nesse sentido se o entender.----------------------------- 
 
6 - COMISSAO DE CARNAVAL,     representada  pelos  Srs.  Acacio  e  
Figueira que apresentaram o ante-projecto do edificio destinado  a 
oficina de  Carnaval,  implantado  em  terreno  cedido  pela  CMS.   
Posteriormente irao entregar projecto completo para apreciacao dos   
Servicos Tecnicos. Solicitam e contam desde ja com o apoio da  CMS   
para a construcao deste edificio.--------------------------------- 
 
II - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - COMPELMADA:     A CMS esteve representada na Festa Comemorativa 
da Finalizacao da Embarcacao  de  Combate  a  Poluicao  no  Mar,  a  
fornecer  a  APS  e  construida  pela  Compelmada.  Na  altura  foi  
transmitido  ao  Sr.  Venturinha  a  satisfacao  da   Camara   pela  
concretizacao deste projecto, por  uma  empresa  local,  formulando  
votos de novas encomendas e  realcando  ainda  o  significado  para  
Sines, pelo facto de se tratar  de  uma  unidade  moderna  que  ira  
servir para o combate a poluicao na nossa Costa.------------------- 
 
2 - FERIAS DO SR. V. ANTONIO GONCALVES CORREIA:     O Sr. V. ira de 
ferias de 06 a 16 de Outubro/92.  A CMS tomou devida nota.--------- 
 
3 - AQUISICAO DO BARCO DO SR. ARMANDO ROCHA:   Presente proposta do 
Sr. V. Ferreira Costa, que se transcreve:       "Tendo em atencao o  
elevado significado e valor patrimonial do barco construido pelo Sr 
Armando Rocha, o qual esteve recentemente exposto no Ginasio  Clube 
de Sines; considerando que deve ser-lhe reconhecido o merito de ter 
mantido em actividade a oficina de construcao  de  embarcacoes,  ao  
mesmo tempo que executava e  expunha  diversas  miniaturas;  sendo,  
que a viuva do Sr. Armando Rocha gostaria que a referida embarcacao  
ficasse na posse do Municipio. Propoe a sua aquisicao pelo valor de   
500.000$00." Deliberado, por maioria com as  abstencoes dos Srs. V.  
Salvador e Lanca, por acharem um valor elevado, aprovar a  proposta  
de aquisicao.------------------------------------------------------ 
4 - GOVERNO CIVIL DE SETUBAL -  Licenciamento  de  estabelecimentos  
para 1993:     Presente as instrucoes para o licenciamento 1993 dos  
estabelecimentos Hoteleiros e Similares  do  Distrito  de  Setubal. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos  conhecimento.  A 
atencao da Reparticao Administrativa para os devidos efeitos."----- 
 
5 - ESCOLA SECUNDARIA T42:     Presente proposta do Sr. V. Ferreira 
Costa, que se transcreve:     Considerando o elevado valor da  obra  
em causa e da variedade de propostas a serem apreciadas e que nesta 
fase poderao ainda ser detectadas e  corrigidas  algumas  eventuais  
falhas do projecto, propoe-se a criacao de um  juri  de  apreciacao  
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composto por: V. Ferreira Costa; Enga. Rosa Rodrigues e Enga. Celia 
Marques. Este juri devera apresentar a CMS no prazo de 15 dias,  um  
relatorio da apreciacao para ser analisado e posteriormente enviado 
a Direccao Regional de Educacao do Sul. Aprovada, por  unanimidade,  
a presente proposta.----------------------------------------------- 
 
6 - SOCIEDADE MUSICAL UNIAO RECREIO E SPORT SINEENSE:     Atendendo 
ao compromisso ja assumido e  uma  vez  que  o  autocarro  esta  em  
reparacao, e aprovado, por unanimidade, a atribuicao de um subsidio 
no valor de esc.  50.000$00  para  possibilitar  o  aluguer  de  um  
autocarro para deslocacao a Arrentela.----------------------------- 
 
7 - AERODROMO MUNICIPAL - ANTONIO DA SILVA CAMPOS: Considerando que 
o litigio entre o Sr. Campos, Fiel do Aerodromo e o  Aero-Alentejo, 
atingiu limites  muito  graves,  nomeadamente  ja  se  encontra  em  
inquiricao no Delegado do Ministerio Publico da Comarca de Santiago 
do Cacem, e no sentido de  evitar  novas  confrontacoes,  a  Camara  
Municipal decide:    1- Aguardar pela decisao do Ministerio Publico  
da Comarca de Santiago do Cacem;  2- Destacar o Sr. Campos no Posto  
de Turismo, ate a decisao final do tribunal,  a  partir  de  06  de  
Outubro/92;   3- Em face dessa decisao a Camara Municipal analisara 
novamente o problema para lhe dar o seguimento mais conveniente.--- 
 
8 - SOFRAPEIXE:        Considerando que continuam a existir queixas  
devido ao funcionamento desta unidade  cujos  cheiros  atingem  uma  
vasta area, e  uma  vez  que  a  Empresa  nao  esta  a  cumprir  os  
parametros  aprovadas  quanto  ao  efluente  enviado  para  a  rede  
publica de esgotos e deliberado, por unanimidade, encerrar no prazo 
de 30  dias  o  ramal  de  esgotos  que  serve  a  Sofrapeixe.  Dar  
conhecimento a Empresa, ao IPCP e a DRIE.-------------------------- 
 
9 - LUIS VENTURINHA:     Pretende adquirir o lote 95 na Urbanizacao  
do Farol, com a area de construcao de  189,6 m2.  Atendendo  a  que  
este terreno esteve hoje em hasta publica e nao houve licitantes, e  
deliberado, por  unanimidade, vender ao requerente pelo valor  base  
de licitacao de 12.000$00/m2 a que corresponde o  valor  global  de  
2.275.000$00. Nos termos do Edital n. 53, deve  proceder  no  prazo 
de dois dias uteis (ate 06 de Outubro) ao pagamento de 50% sendo  o 
restante pago no acto da escritura que acontecera no  prazo  maximo 
de 30 dias.-------------------------------------------------------- 
 
10 - HASTA PUBLICA:    Deliberado, por unanimidade, proceder a nova 
hasta publica dos terrenos nao vendidos, em sessao a ter  lugar  no  
proximo dia 20 de Outubro, pelas 15,00 horas.  Publicar  editais  e 
divulgar convenientemente.----------------------------------------- 
 
11 - TMU - TAXA MUNICIPAL DE URBANIZACAO / ACTUALIZACAO:----------- 
Presente proposta do Sr. V. Ferreira Costa, para que seja  adoptada 
a formula tipo de  revisao  de  precos  constante  do  Despacho  do  
Ministerio do Equipamento Social e do Ambiente, publicado  no  D.R.   
II Serie de 75.08.06, confirmado pelo DL  348-A/86 de 16 de Outubro 
referente as infraestruturas que serviram de base ao calculo da TMU 
1- Construcao de estradas, incluindo obras acessorias.   2- Rede de  
saneamento (aguas e esgotos).  De acordo  com  a  legislacao  acima  
referida, e utilizando como  valores  de  referencia  os  meses  de  
Janeiro/91 e Janeiro/92, e aplicando-se esses  indices  aos  custos  
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das infraestruturas necessarias  para  Porto  Covo  encontrou-se  a 
percentagem de 9.8% para actualizacao da TMU ao qual  correspondera 
o valor de 2.577.  Aprovada,  por  unanimidade,  esta  proposta  de  
actualizacao da TMU, a qual corresponde um valor da TMU unitaria  a  
partir desta data de 2.577.  Solicitar  ratificacao  da  Assembleia  
Municipal e enviar posteriormente para a publicacao no D.R.  e  dar 
conhecimento a CCRA.----------------------------------------------- 
 
12 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados  os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------- 
 
13 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 13  a 
20 de Setembro/92.  A  CMS  suporta  integralmente  os  respectivos  
custos nos termos do Regulamento.---------------------------------- 
 
III - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------- 
1.1 - ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES  -  
Receitas Fiscais dos Municipios:   Presente of. com entrada n. 8541 
de 92.09.23, informando que se ira realizar de 12 a 14 de  Outubro, 
no Porto, uma mesa redonda subordinada ao tema  acima  referido,  e  
que conta com a participacao  de  peritos  da  OCDE.  Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."----------------- 
 
1.2 - GOVERNO CIVIL DE SETUBAL - Abertura de Parques de Campismo:-- 
Presente of. com entrada n. 8654, de 92.09.28, enviando copia do of 
remetido  pela  Direccao  Geral  do  Turismo  sobre  o  assunto  em  
epigrafe.   Mereceu,  por   unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos   
conhecimento. Fotocopiar para a DSU e DPU."------------------------ 
 
1.3 - STAIE  -  SOCIEDADE  TECNICA   DE   APOIO   AO   INVESTIMENTO  
EMPRESARIAL, LDA -  I  Encontro  Internacional  do  Desenvolvimento  
Regional:            Presente of. com entrada n. 8572, de 92.09.24,   
informando que se ira realizar a 07 e 08 de  Outubro,  em  Braga  o   
Encontro acima referido. Mereceu, por unanimidade, o despacho   de:   
"Tomamos conhecimento."-------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:----------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 188:  A Camara Municipal tomou 
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes  valores 
  - Operacoes Orcamentais   (menos)   36.578.593$00 
    Operacoes Tesouraria              64.751.128$00 
 
2.2 - JOAO ANTONIO GUERRA - Renda de casa:------------------------- 
Presente informacao da Seccao  de  Taxas  e  Licencas,  solicitando  
informacao sobre a situacao da renda de casa, referente  a  Rua  do  
Forte, n. 40, em Sines. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado o Contrato  de  Comodato  pois  a  habitacao  esta  muito   
degradada e a CMS nao tem disponibilidade para a recuperar."------- 
 
2.3 - ANTONIO ALBERTO CORTE-REAL FRAZAO - Reforco do  Abastecimento 
de Agua a Porto Covo:        Presente carta com entrada n. 1401, de 
92.09.08, informando que durante a fase de implantacao  da  conduta 
nos terrenos adjacentes a barragem de  Morgavel, verificou-se haver 
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grandes discrepancias  entre  a  situacao  real  e  o  levantamento  
topografico existente, pelo que sera acrescido  de  230.000$00+IVA, 
para realizacao de  novo  levantamento  topografico.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o ajuste  directo no valor  de  
230.000$00, conforme a proposta."---------------------------------- 
 
2.4 - MESTRES  -  AGENCIA  DE  PUBLICIDADE,  LDA  -   Afixacao   de  
bandeirolas:         Presente of. com entrada n. 8320, de 92.09.15, 
solicitando autorizacao para afixacao de 2  bandeirolas uma na  Rua   
da Alegria e outra na  Av.  General  Humberto  Delgado,  em  Sines.  
Presente informacao da  Fiscalizacao  Municipal,  entrada  n. 8684,  
de 92.09.28, sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:"Indeferido. A CMS nao concorda com a instalacao de  publicidade 
em postes, conforme proposto."------------------------------------- 
 
2.5 - MESTRES  -  AGENCIA  DE  PUBLICIDADE,  LDA  -   Afixacao   de  
Paineis Publicitarios:         Presente fax com entrada n. 8118, de  
92.09.08,  solicitando  autorizacao  para  colocacao   de   paineis  
publicitarios  em  varios  locais  da  Vila  de   Sines.   Presente  
informacao da Fiscalizacao Municipal, entrada n. 8684, de 92.09.28,  
sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho   de: 
"Indeferido. A  CMS  nao  concorda  com  a  instalacao  de  paineis  
publicitarios nos locais solicitados. Quanto a colocacao do  painel 
publicitario na rotunda do Bolbugao devera ser solicitado  a  Junta  
Autonoma de Estradas."--------------------------------------------- 
 
2.6 - PAGAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS E ENCARGOS BANCARIOS:--------- 
Aprovado, por unanimidade, o presente mapa de facturas no valor  de 
3.814.490$00 e encargos bancarios no valor de 496.705$90.---------- 
 
IV - AQUISICOES:--------------------------------------------------- 
1 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar por ajuste  directo  nos  
termos do DL 390/82, os materiais constantes do mapa anexo  a  esta 
minuta de acta, no valor de esc. 1.033.108$50.--------------------- 
 
2 - Deliberado, por unanimidade,  adjudicar  aos  fornecedores  que 
apresentaram os precos mais favoraveis os materiais  das  consultas  
constantes no mapa anexo, no valor total de esc. 883.346$00.------- 
 
V - PESSOAL:------------------------------------------------------- 
1 - MAPA MENSAL DE ASSIDUIDADE:   Presente informacao da S. Pessoal 
com entrada n. 8605, de 92.09.24, enviando o  mapa  de  assiduidade 
referente ao mes de Agosto/92. Mereceu, por unanimidade, o despacho 
de:"Tomamos conhecimento."----------------------------------------- 
 
2 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Alteracao ao Quadro de Pessoal: 
Presente of. com entrada n. 8728, de 92.09.29,  informando  que  em  
sessao ordinaria de 92.09.25, foi aprovada por maioria a criacao da 
Carreira de Marteleiro no Quadro de Pessoal de  CMS.  Mereceu,  por 
unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Enviar  para  
publicacao no D.R."------------------------------------------------ 
 
3 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Alteracao ao Quadro de Pessoal: 
Presente of. com entrada n. 8729, de 92.09.29,  informando  que  em  
sessao ordinaria de 92.09.25, foi aprovada por maioria a  alteracao  
do Quadro de Pessoal de CMS. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho   
de:"Tomamos conhecimento. Enviar para publicacao no D.R."---------- 
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VI - EXPEDIENTE DE OBRAS:------------------------------------------ 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:-------------------------------------------- 
1.1 - MANA - IGREJA CRISTA - Cedencia de terreno:------------------ 
Presente of. com  entrada  n.  1362,  de  92.08.28,  solicitando  a  
cedencia de um terreno com a area de 2.000 m2, em regime de direito 
de superficie, por um periodo de 40 anos prorrogavel nos termos  da 
Lei. Presente informacao da DPU, indicando um lote  de  terreno  na  
Zona do Farol, em Sines. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: 
"A CMS nao concorda com esta proposta de localizacao. A DPU  devera 
procurar outras alternativas."------------------------------------- 
 
1.2 - ANTONIO DA SILVA JORGE - Construcao de marquise:------------- 
Presente req. com entrada  n.  1390,  de  92.09.03,  solicitando  a  
revogacao  das  deliberacoes  de  licenciamento  de  construcao  de  
marquises no predio sito na Rua 1. de Dezembro, n. 5, r/c, 1, 2 e 3 
andares, em Sines.  Presente  parecer  da  DPU,  sobre  o  assunto.  
Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Atendendo  as  razoes  
expostas e ao parecer tecnico, sao  revogadas  as  deliberacoes  de  
91.04.29, 92.06.22 e  92.07.13,  ficando  portanto  indeferidas  as  
execucoes das marquises solicitadas. Transmitir ao requerente e aos  
restantes interessados os quais deverao, se o  pretenderem,   obter   
o acordo do ora requerente."--------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:--------------------------------- 
2.1 - ANTONIO FERNANDO MAGALHAES MALHEIRO:------------------------- 
Presente carta com entrada n. 1357, de 92.08.28, do  tecnico  autor 
do projecto de construcao de uma moradia sita na Raposeira, lote 5, 
em Porto Covo,  esclarecendo  sobre  os  elementos  solicitados  no  
oficio n. 1771, de 92.07.23, desta CMS.  Presente  parecer  da  DPU   
sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovado   
o presente projecto devendo completar o processo com  os  elementos   
em falta e ja solicitados.  Quanto  a  solicitacao  da  DPU  a  CMS   
analizara caso a caso conforme os projectos apresentados para  este  
loteamento."------------------------------------------------------- 
 
2.2 - HELIA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA:-------------------------- 
Presente req. com  entrada  n.  950,  de  92.08.13,  solicitando  a  
aprovacao do projecto de construcao de um edificio com 3 pisos,  no 
Largo Afonso de Albuquerque, n. 2, em Sines.  Presente  parecer  da  
DPU sobre o assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado o presente projecto. Devera prosseguir com  os  projectos  
de especialidade."------------------------------------------------- 
 
2.3 - PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, SA:------------------------ 
Presente of. com entrada n. 1472, de 92.09.25, enviando  documentos 
complementares, referentes a construcao de uma  Estrada  temporaria 
entre a EN 120.1 e a Estrada Municipal da Pista de Aviacao. Mereceu  
por unanimidade, o despacho  de: "A  CMS  da  parecer  favoravel  a  
instalacao  da  ponte  pretendida  pela  Petrogal.   Reafirma-se  a  
necessidade  de  obtencao  de  autorizacao  da  JAE,  bem  como  da  
declaracao da  Petrogal  responsabilizando-se  pela  conservacao  e  
reparacao do Caminho Municipal no periodo de utilizacao."---------- 
 
3 - LOTEAMENTOS:--------------------------------------------------- 
3.1 - VIVA-PROMOCAO IMOBILIARIA, LDA - Loteamento da Cerca do Meio,  
em Porto Covo - Taxa Municipal de Urbanizacao:--------------------- 
 
                                                           .../... 



       
      ACTA N. 43  
 
                     (Reuniao de 92.09.30 e 92.10.01) 
                                                           PAG. 7  
 
 
 
Presente of. com entrada n. 1471, de 92.09.24, propondo a compra do 
lote 90 do Loteamento da Cerca do meio, o qual  foi  cedido  a  CMS  
como parte do  pagamento  da  TMU.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A CMS aceita alterar  a  forma  de  pagamento  da  TMU  
aprovada em 92.07.29, passando o valor em dinheiro p/ 38.702.088$00 
e em especie para 18.363.457$00, pelos lotes 17 e 24. Podera  assim 
o lote 90 voltar a posse do requerente. Esta  situacao  devera  ser  
regularizada no prazo maximo de 30 dias."-------------------------- 
 
 
ERAM 01,00 HORAS  FORAM  ENCERRADOS  OS  TRABALHOS  RECOMECANDO  OS 
MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 17,30 HORAS.-------------------------- 
 
 
III - REPARTICAO ADMINISTRATIVA ( Continuacao): ------------------ 
1.4 - AERODROMO MUNICIPAL DE SINES - Ocorrencia (92.09.05): ------ 
Presente  informacao   do   Chefe  da  Reparticao  Administrativa,  
propondo arquivamento do processo  sobre o  assunto  em  epigrafe, 
por ter tido conhecimento de que o  funcionario  do  Aerodromo  Sr 
Antonio Maria da Silva Campos, participou a  GNR  de  Santo  Andre 
tendo esta Entidade dado inicio a um processo de averiguacoes. --- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Concorda-se  com  o  Sr. 
Roberto. Arquive-se o processo".---------------------------------- 
 
 
NAS  DELIBERACOES  SEGUINTES  NAO  ESTIVERAM  PRESENTES  OS   SRS.  
VEREADORES LANCA E SALVADOR.-------------------------------------- 
 
 
1.5 - ABVS - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SINES -Apoios 
para recepcao da equipa Sport Lisboa e Saudade - Dia 92.10.10: --- 
Presente oficio datado de 92.09.28, informando  sobre  a  referida 
deslocacao a Sines e solicitando presenca do executivo na recepcao 
e jantar,  cedencia  do  Refeitorio  Municipal  e  oferta  de  uma  
lembranca.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Aprovado  os 
apoios solicitados. A Sra. Vereadora Eugenia comprara a lembranca" 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA (Continuacao):-------------------------- 
2.7 - EMPRESTIMOS  DE  MEDIO  E  LONGO  PRAZO  -    Encargos   com  
amortizacoes e juros, por forma a cumprir o disposto no  art.  15.  
da Lei 1/87, e  aprovada,  por  unanimidade,  a  proposta  do  Sr.   
Presidente no sentido de propor a Caixa de Credito Agricola  Mutuo   
de Santiago do Cacem que os juros do emprestimmo de 240.000 contos 
com vencimento em 1992, tenham vencimento em Abril de 1993, altura 
em que a Camara Municipal recebe a renda da  EDP  e  a  Tesouraria 
Municipal pode efectuar  o  pagamento.    O  Orcamento  para  1993 
procedera   posteriormente  a   analise  da   situacao,  logo  que  
conhecidos o valor do FEF ou o montante dos investimentos de  1992 
e tomara as medidas adequadas ao respeito do art. 15 da Lei  1/87,  
 
2.8 - VENDA DE TERRENOS MUNICIPAIS EM HASTA PUBLICA - Editais  ns. 
51, 52 e 53: ----------------------------------------------------- 
Presentes as actas respeitantes a  venda  de  lotes de terreno  em  
hasta publica datadas de 92.09.30.   Ratificadas, por unanimidade, 
nas condicoes constantes dos  respectivos  editais,  a  venda  dos  
seguintes lotes de terreno: -------------------------------------- 
 
                                                           .../... 
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Lote de r/c livre + 3 pisos, sito na  Av  D.  Pedro  I,  junto  ao 
Estaleiro da CMS,  com  a  area  de  implantacao 372 m2,  por  esc 
11.160.000$00, a Empresa COIBAL - Construcoes Irmaos Barbosa, Lda. 
- Lote n. 23, sito no Loteamento do Farol, com a  area  de 232 m2, 
por esc 2.784.000$00, a  COMPELCON - Empresa de Conbstrucao  Civil 
e Obras Publicas, SA. -------------------------------------------- 
Nao houveram licitantes para os restantes lotes de terreno.------- 
 
2.9  - LOTES DE TERRENO MUNICIPAL EM PORTO COVO CEDIDOS EM DIREITO 
DE SUPERFICIE: --------------------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, a venda dos lotes em  epigrafe e  cujas 
construcoes estao concluidas e habitadas a 6.250$00/m2. Este valor 
corresponde a 50% do valor da ultima hasta  publica  realizada  em 
Porto Covo em 1991 e justifica-se pelo seu  caracter  social  como 
foram cedidos.  Os lotes tem uma area de 216 m2 ou 180 m2. ------- 
Calcular o seu custo e  oficiar  os  superficiarios  do  valor  da  
proposta da Camara, uma vez que os contactos ja concretizados pela 
Junta de Freguesia mostraram que  todos  os  superficiarios  estao 
disponiveis para a compra dos terrenos em propriedade plena. ----- 
 
2.10 - REPARTICAO DE FINANCAS DO CONCELHO DE SINES  -  Penhora  do  
lote 6 da ZIL 3:  Presente informacao da Directora do Departamento 
Administrativo e Financeiro que assistiu ao acto  de  abertura  de  
propostas, referindo ter o Sr.  Jose  Augusto  de  Oliveira  Silva 
apresentado   uma  proposta   de  2.200   contos,  tendo-lhe  sido  
adjudicado a venda.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
VI - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.4 - VALENTIM FERREIRA ALEXANDRE: ------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.970, de 92.08.20, solicitando aprovacao 
do projecto de construcao de um edificio na Rua Serpa Pinto, n.8 e 
10, em Sines. Presente parecer favoravel  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Deferido".---------------------------- 
 
2.5 - MARIA ISAURA DA CRUZ PATRICIO DIONISIO RODRIGUES:----------- 
Presente req. c/ entrada n.994 de 92.08.27, solcitando autorizacao 
para instalacao de um moinho de vento e construcao de um tanque,no 
local denominado Vidigal, Porto Covo. Presente parecer da DPU. --- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido a construcao  do 
tanque e a instalacao do moinho de vento". ----------------------- 
 
3 - VIABILIDADE DE CONSTRUCAO:------------------------------------ 
3.1 - GUILHERMINA MARIA CONTREIRAS DE BRITO TELO:----------------- 
Presente req. c/ entrada n.988 de 92.08.25, solcitando autorizacao 
para  proceder  a  obras  de   ampliacao  e  construcao  no  local  
denominado Monte  do  Pinheiro,  Sines,  a  fim  de  instalar  uma  
industria de panificacao e conservacao de carnes. Presente parecer 
tecnico   da  DPU.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido. De acordo com o Regulamento  do  PDM,  neste  terreno 
abrangido na Area Rural  deste  Concelho,  nao  se  admitem  novas 
construcoes destinadas a industria".------------------------------ 
 
VII - ACTA:------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
                                                           .../... 
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VIII - ENCERRAMENTO:---------------------------------------------- 
E nao havendo mais assuntos a tratar o Exmo.Sr.Presidente declarou 
encerrada a reuniao. Eram 02.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               


