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             Aos  CATORZE  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                         
 
FALTAS JUSTIFICADAS : ANTONIO GONCALVES CORREIA  (Ferias)                     
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 15.30 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - SITUACAO FINANCEIRA DA CAMARA - Sintese:---------------------- 
Foram analisados os quadros financeiros anexos a presente acta.--- 
 
2 - PALMIRA GARCIAS:   Aprovado, por maioria com o voto contra  do  
Sr. V. Lanca, a atribuicao  de  um  subsidio  de  150.000$00  para  
construcao de uma pequena  casa  de  madeira  em  substituicao  da  
barraca que possui nos Currais Velhos.---------------------------- 
 
3 - PSP  -  POLICIA  DE  SEGURANCA  PUBLICA:      Deliberado,  por  
unanimidade, oficiar a  PSP  local  solicitando-lhe  as  seguintes  
deligencias: 
1- Cumprimento da disposicao do transito proibido na Rua Francisco  
Luis Lopes e Rua Serpa Pinto. 
2- Sanitarios do Largo Gago Coutinho - Algum  acompanhamento  pois  
este local e utilizado frequentemente por  toxico-dependentes  que 
por vezes atemorizam a funcionaria municipal do local. 
3- Aviso e cobranca de agua indevidamente utilizada por terceiros. 
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4 - DECRETO-LEI N. 211/92 - Aprovacao  e  ratificacao  dos  Planos  
Municipais de Ordenamento  do  territorio  (PMOTs).  Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."---------------- 
 
5 - DESPACHO NORMATIVO N. 184/92 -  Regulamenta  as  condicoes  de  
alienacao do patrimonio imobiliario transferido do  GAS - Gabinete  
da Area de Sines para o IGAPHE - Instituto de Gestao  e  Alienacao  
do Patrimonio Habitacional do Estado.  Mereceu,  por  unanimidade, 
o despacho de:"Tomamos conhecimento."----------------------------- 
 
6 - GINASIO CLUBE DE SINES:        Aprovada,  por  unanimidade,  a  
Declaracao das condicoes de facto e de direito,para que nos termos  
legais lhe seja atribuido o Estatuto de Utilidade Publica.-------- 
 
7 - REVISTA DA IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
8 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 05 a 
11 de Outubro/92. A CMS   suporta   integralmente  os  respectivos  
custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO SEIXAL - Mocoes:-------------------- 
Presente of. com entrada n. 8973,  de  92.10.07,  enviando  Mocoes  
referentes a: "Transferencia  para  o  Poder  Local de  areas   de  
responsabilidade da Administracao Central" e  "Festa  do  Avante",  
aprovadas  na  Sessao  do  dia  25  de  Setembro.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento."---------------- 
 
1.2 - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL:--------------------- 
Presente of. com entrada n.  8614,  de  92.09.25,  solicitando  um  
espaco onde se possa  guardar  os  bens  que  sejam  doados  pelas  
colectividades  de  Sines  e  Santiago  do  Cacem.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"A CMS esta de acordo com  a  pretensao 
da AMI. A Sra. V. Eugenia decidira o melhor local."--------------- 
 
1.3 - AMDE - ASSOCIACAO  DE  MUNICIPIOS  DO  DISTRITO  DE  EVORA -  
Orquesta Filarmonica do Alentejo:         Presente fax com entrada 
n. 9146, de 92.10.13, enviando copia do fax da Direccao Geral  dos 
Espectaculos e das Artes,  referente  a  candidatura  do  processo  
acima mencionado. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos 
conhecimento. Arquive-se."---------------------------------------- 
  
1.4 - ANMP -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES  -  
Seminario "Sistemas de Colecta e Tratamento de Aguas  Residuais  e  
de Residuos Solidos:          Presente of. com entrada n. 9105, de 
92.10.12, informando que se ira realizar  nos  dias  26  e  27  de  
Outubro, em Coimbra,  o  Seminario  em  referencia.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"A  CMS  propoe  que  a  Enga.  Natalia  
participe nesta iniciativa."-------------------------------------- 
 
1.5 - CAMARA MUNICIPAL DE MOURA - Reuniao:------------------------ 
Presente of. com entrada n. 9109, de 92.10.12, convocando para uma 
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reuniao da Associacao de Defesa do Alqueva, que tera lugar no  dia 
92.10.17,  na  Casa  do  Alentejo.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho  de: "Tomamos  conhecimento.   O  Sr.  Presidente  estara  
presente."-------------------------------------------------------- 
 
1.6 - CAMARA MUNICIPAL DE NISA -Inauguracao do Salao de Exposicoes 
e Posto de Turismo:         Presente fax com entrada n.  9148,  de 
91.10.13,  informando  que  a  Cerimonia   acima   mencionada,  se  
realizara  no  dia  92.10.17,  as  11.00   horas.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se."---- 
 
1.7 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO:------- 
Presente  of.  com  entrada  n.  8979,  de  92.10.07,  enviando  a  
publicacao "Relatorio Financeiro Regional - Municipios do Alentejo 
1990".  Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:  "Tomamos  
conhecimento."---------------------------------------------------- 
 
1.8 - DIRECCAO GERAL DA QUALIDADE DO AMBIENTE - Analises de  aguas  
das Praias:         Presente of. com entrada n. 9059, de 92.10.09, 
enviando os resultados referentes a analises efectuadas nas praias 
do Concelho. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento."---------------------------------------------------- 
 
1.9 - JARDIM DE INFANCIA DE SINES - Conselho Consultivo:---------- 
Presente of. com entrada n. 8948,  de  92.10.06,  solicitando  que  
seja eleito um elemento da Autarquia para fazer parte do  Conselho 
Consultivo do Jardim em referencia. Mereceu,  por  unanimidade,  o 
despacho de:"Indique-se o Sr. V. Correia ou alguem  em  que  possa  
delegar."--------------------------------------------------------- 
 
1.10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS  OLIVAIS  -  Projecto  
"Troca por Troca/93":       Presente of. com  entrada  n. 8802, de  
92.10.01, convocando para uma reuniao a realizar no dia  92.10.28, 
referente ao projecto acima mencionado.  Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Tomamos conhecimento.  A  Sra.  V.  Eugenia  estara  
presente."-------------------------------------------------------- 
 
1.11 - JUNTA DE FREGUESIA DE SINES - Escola do Paiol:------------- 
Presente of. com entrada n. 9125, de 92.10.12, enviando  copia  da 
carta do Sr. Jacinto Cristino Guerreiro solicitando a cedencia  da 
Escola do Paiol a fim de ser utilizada  como  habitacao.  Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de:"Aprovada a cedencia provisoria  da 
Escola do Paiol ao Sr. Jacinto C. Guerreiro. A todo o tempo e logo 
que  o  edificio  seja  necessario  para  os  fins  para  que  foi  
construido devera o Sr. Jacinto abandona-lo  imediatamente.  Fazer 
contrato de Comodato."-------------------------------------------- 
 
1.12 - TELECOM PORTUGAL - Inauguracao  do  Computador  Digital  de  
Santiago do Cacem:        Presente fax com  entrada  n.  9001,  de  
92.10.08, convidando para estar presente no dia 21 de Outubro,  em 
Santiago do Cacem, para a Inauguracao em referencia.  Mereceu, por 
unanimidade,  o  despacho  de:  "Informe-se   que   por   afazeres  
profissionais nao podemos estar presentes."----------------------- 
 
1.13 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Pedido de subsidio:-- 
Presente of. com entrada  n.  9181,  de  92.10.13,  solicitando  a  
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atribuicao de um subsidio para fazer face as depesas efectuadas c/ 
o Torneio Dom Vasco da Gama, que se realizou no fim de  semana  de 
03 e 04 de Outubro.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Considerando que o Orcamento  do  Municipio  nao  pode  comportar  
novos subsidios ao VGAC e as restantes Colectividades do Municipio 
durante 1992, nao nos e possivel satisfazer a presente pretensao." 
 
1.14 - OREY, ANTUNES - TRANSPORTES E NAVEGACAO, LDA -  Remocao  de 
contentores de lixo:          Presente of. com entrada n. 8043, de 
92.09.07, solicitando que os contentores do lixo e o vidrao  sejam  
retirados da Rua Sacadura Cabral, nos. 1 e 3.  Presente informacao 
da  Fiscalizacao  Municipal,  sobre  o   assunto.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Colocar provisoriamente os contentores  
do lado esquerdo da Estacao Elevatoria do Ex-GAS."---------------- 
 
1.15 - EDITE MARIA COELHO SOARES DAMASIO - Pedido de emprego:-----   
Presente carta com entrada n. 9102, de 92.10.12,  solicitando  que  
seja aceite a sua colocacao na Biblioteca Municipal. Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Nao estamos interessados de momento."- 
 
1.16 - LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MERCADO  DE 
PORTO COVO:  Presente informacao do Veterinario Municipal sobre os 
licenciamentos de alguns estabelecimentos comerciais existentes no 
Mercado de Porto Covo.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: 
"Consideram-se adequados a Porto Covo  as seguintes deliberacoes:- 
- Deferido - Charcutaria (Produtos carneos) - Talho e Charcutaria- 
  Loja 2 de Jose Armindo Amador Rosa (Reuniao de 91.11.13); ------ 
- Indeferido - venda de carnes frescas  -  Mini-Mercado  de  Maria  
  Antonia Vilhena da Silva Mateus (Reuniao 92.07.15); ------------ 
- Indeferido  -  produtos  de  charcutaria  e  lacteos.   Deferido  
  produtos carneos - Talho - Loja 1 de Maria  do  Carmo  de  Jesus  
  Rosa Torres (Reuniao de 92.07.15). ----------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 197: A Camara Municipal tomou 
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes valores 
  - Operacoes Orcamentais   (menos)  29.352.360$50 
    Operacoes Tesouraria             47.559.607$50 
 
2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 26:    Aprovada, por unanimidade,  a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 47.131.100$00.-----------------------------------------  
 
2.3 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 27:    Aprovada, por unanimidade,  a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 41.050.000$00.-----------------------------------------  
 
2.4 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 28:    Aprovada, por unanimidade,  a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 11.200.000$00.-----------------------------------------  
 
2.5 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
Presente  of.  com  entrada  n.  8939,  de  92.10.06,  enviando  a  
deliberacao  do  Conselho  Directivo  de  92.09.29,  referente   a  
transferencias de verbas do orcamento de Estado para as Autarquias 
Locais do FEF. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos 
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conhecimento. Enviar as outras Autarquias de Sines e  ao  Gabinete   
de Informacao para o Boletim Municipal."-------------------------- 
 
2.6 - CAVOP - Acesso aos Terminais Portuarios - Av. Vasco da Gama: 
Presente of. com entrada n. 9222,  de  92.10.14,  solicitando  que  
seja concedido o adiantamento de 20% do valor da proposta. Mereceu  
por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o adiantamento a obra  em  
epigrafe solicitado  pelo  Empreiteiro  -  Cavop  (52.261.201$00). 
Solicitar a CCRA e a APS as correspondentes comparticipacoes."---- 
 
2.7 - RENATO LIMA AZENHA  -  Proposta  de  correccao  de  preco  -  
Orcamento 1366:      Presente of. com entrada n. 7764, de 92.08.26 
solicitando que o preco do tubo de revestimento PVC 200/10 kg/cm2, 
a 4.800$00, passe a ser considerado a 5.800$00.  Presente  parecer 
tecnico da DTO. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovada 
a alteracao do preco face ao parecer tecnico de 24.000$00+IVA."--- 
 
2.8 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL - IP do  Bairro  Maritimo  e  
Bairro Operario:     Presente of. com entrada n. 8797, de 92.10.01  
enviando orcamento n. 137/92, referente a obra  acima  mencionada, 
sendo a comparticipacao do  Municipio  de  esc.  2.394.800$00+IVA. 
Presente parecer tecnico  da  DTO.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovada a adjudicacao a EDP do IP do Bairro Maritimo  
por 2.394.800$00+IVA. Aprovada  a  abertura  de  Concurso Limitado  
para aquisicao de lanternas de estilo."--------------------------- 
 
2.9 - AUTOCARRO MERCEDES - FT-97-00:------------------------------ 
Presente comunicado do  Parque  de  Viaturas, informando  sobre  a 
ocorrencia no dia 92.06.18,  aquando  da  deslocacao  da  referida 
viatura a Sesimbra com a equipa de Futebol  Juvenil  do  Vasco  da  
Gama Atletico Clube.  Informa,  tambem,  que  em  consequencia  do 
acidente a viatura esteve paralisada  de 18 de Junho a 14 de Julho 
de 1992.    Deliberado, por unanimidade, solicitar ao  Sesimbra  a  
indemnizacao a que a CMS tem direito no  valor de  esc. 872.133$00 
(Custos diversos - 222.133$00+650.000$00 de paralisacao). Informar 
o Dr. Leonel para os devidos efeitos. ---------------------------- 
 
2.10 - REPARTICAO  DE  FINANCAS  DO  CONCELHO  DE  SINES  -  Venda  
Extrajudicial  do  direito  de  superficie  penhorado  a  FRIZIL -  
Sociedade Frigorifica de Sines, Lda, com sede na ZIL-2, em Sines:- 
Presente informacao da Directora de Departamento, comunicando  que 
o  direito  de  superficie,  o  imovel  e  os  bens  moveis  foram  
adquiridos por 32.000 contos,  por  um  particular  que  ficou  de  
nomear a pessoa ou Sociedade compradora. Mereceu, por unanimidade, 
o despacho de: "Tomamos  conhecimento.  Aguardar  a  indicacao  da  
Entidade compradora. Anexar ao processo."------------------------- 
 
2.11 - PREDIOS DA CMS SITOS NA RUA DA FLORESTA NOS. 25 E 27:------ 
Presente  informacao   da   Directora   de   Departamento,   sobre  
necessidade de proceder a  alteracoes  na  descricao  dos  predios  
sitos na Rua da Floresta, n. 25 e 27, a fim  da  Conservatoria  do 
Registo Predial  efectuar  o  registo  a  alteracao  as  areas  de  
implantacao dos referidos predios. No sentido de desanexar o Bloco  
B com a area de 165,30 m2, do predio descrito na Conservatoria sob 
o n. 4210, a fls. 187 v. dp  Livro  B-13  de  forma  a  que  parte  
restante ao indicado predio fique a ser  constituido  apenas  pelo  
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Bloco A, com a area rectificada  de  164,92  m2.  E  desanexar  do  
predio n. 00007/241156 da Freguesia de  Sines,  duas  parcelas  de  
terreno com as areas respectivamente 77,17 m2 e de 65,20 m2,  para 
constituirem os logradouros dos indicados Blocos B e  A.  Mereceu,   
por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com a  Dra.  Assuncao.     
Proceder em conformidade".---------------------------------------- 
 
2.12 - CONTA BANCARIA N. 828 DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS  EM  NOME  
DO PRESIDENTE DA CMS  -  Pensoes  de  familias  dos  militares  em  
servico no Ultramar:      Homologada, por unanimidade,  a  decisao 
do Sr. Presidente de extinguir a conta referida em epigrafe.------ 
 
2.13 - CASA DOS ASFALTOS - Impermeabilizacao do terraco da Casa do 
Estudante:           Presente fax com entrada n. 8872, de 92.10.02 
enviando proposta para a obra acima mencionada.  Presente  parecer  
tecnico da DTO. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovado 
o ajuste directo com a  Casa  dos  Asfaltos  para  o  trabalho  em  
epigrafe por 299.850$00+IVA"-------------------------------------- 
 
2.14 - BOTELHO & IRMAOS - Cisterna 5000L:------------------------- 
Presente of. com entrada n. 8664, de 92.09.28, enviando factura n.  
01.09808, no valor de 801.360$00, referente ao assunto em epigrafe 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."--- 
 
2.15 - RESTAURANTE COVA FUNDA - Projecto "Troca por Troca":------- 
Presente factura n.  63,  de  92.10.03,  no  valor  de  10.080$00,  
referente a  um  almoco  oferecido  aos  trabalhadores  da  CMS  e  
Misericordia, no dia do  encerramento  do  Projecto  em  epigrafe.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."--- 
 
2.16 - DGRN - DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS NATURAIS:--------------- 
Presente facts. nos. 804 e 881, no valor  global de esc. 29.200$00   
referentes a recolha de  lixo  nos  meses  de  Maio  e  Agosto/92.  
Presente parecer tecnico da  DSU.   Deliberado,  por  unanimidade,  
aprovar o pagamento.---------------------------------------------- 
  
2.17 - DGRN - DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS NATURAIS:--------------- 
Presente fact. n. 846, no valor de esc. 797.180$00,  referente  ao  
fornecimento de agua durante o mes de  Julho/92.  Presente parecer  
tecnico da DSU.  Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento. 
 
2.18 - CONSTRUCOES PIDWELL &  BARBOSA,  LDA  -  Infraestruturas  -  
Loteamento de Ferreira:     Presente fact. n. 330, no valor de esc 
3.650.703$00, referente o Auto de Medicoes/Orcamento n. 1 da  obra 
acima mencionada. Presente parecer tecnico da  DSU.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."---------------- 
 
2.19 - CONSTRUCOES PIDWELL &  BARBOSA,  LDA  -  Infraestruturas  -  
Loteamento de Ferreira:     Presente fact. n. 336, no valor de esc 
774.375$00, referente o Auto  de  Medicoes  n. 2  da   obra  acima  
mencionada.  Presente  parecer  tecnico  da  DSU.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."---------------- 
 
2.20 - IRMAOS LUZIAS - MAQ. ALFAIAS AGRICOLAS, LDA - Aquisicao  de 
tractor agricola, marca CASE-IH:---------------------------------- 
Presente fact. n. 548, no valor de esc. 8.255.720$00, referente  a  
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aquisicao do tractor acima mencionado. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Aprovado o pagamento."------------------------------- 
  
2.21 - VECOFABRIL - ACESSORIOS E TRANSFORMACAO DE VEICULOS, LDA:-- 
Presente fact. n. 503, no valor de esc. 18.850.000$00, referente a  
aquisicao de uma viatura Mercedes Benz  1922  k/38.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento."---------------- 
 
2.22 - CONSUMO DE GASOLEO - Mes de Setembro/92:------------------- 
Presente mapa que fica anexo a presente minuta de acta. Deliberado 
por unanimidade, proceder a cobranca do gasoleo ao Ginasio, VGAC e 
a J.F.Sines. A CMS oferece o gasoleo a Misericordia."------------- 
 
2.23 - MAPA DE ACEITES - Situacao em 30.09.92:-------------------- 
Aprovado,  por  unanimidade,  o  mapa  de  aceites  bem  como   as 
amortizacoes  e  pagamentos  efectuados,  no  decurso  do  mes  de  
Setembro.--------------------------------------------------------- 
 
2.24 - PAGAMENTO DE  FACTURAS  DIVERSAS  E   ENCARGOS   BANCARIOS:     
Aprovado, por unanimidade, o presente mapa de facturas no valor de 
esc. 435.407$00 e encargos bancarios no valor de esc. 680.085$00.- 
 
III - 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. 2.631.047$50. O Sr.  V.  Salvador  
nao participou na aquisicao dos materiais a Electro Simples.------ 
 
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. 1.301.390$00.---- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - APS - ADMINISTRACAO DO PORTO DE SINES - Av. Vasco da Gama:-- 
Presente of. com entrada n. 8934, de 92.10.06, acusando a recepcao 
do  nosso  of. 5727,  de  92.09.24,  referente  ao  assunto  acima  
mencionado.  Solicitam  que  seja  dado  conhecimento   quanto   a  
contratacao da fiscalizacao da obra em  referencia.  Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Anexar  ao  
processo."-------------------------------------------------------- 
 
1.2 - 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 o lote 96  da  
Zona do Farol, em Sines.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Nao se concorda. Informe-se o requerente Mana- Igreja  Crista  de  
que a CMS  nao  dispoe  de  2.000 m2  de  terreno  para  o  efeito  
pretendido."------------------------------------------------------ 
 
1.3 - ABAIXO ASSINADO DOS MORADORES DO BAIRRO OPERARIO - Caixa  de 
areia:         Presente informacao da DPU, propondo  o  enchimento  
das caixas em referencia com terra vegetal e relva.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Nao se concorda com a proposta tecnica  
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Aprovada a eliminacao das caixas de areia e sua  pavimentacao  com  
lajetas, deixando alguns locais para arborizacao."---------------- 
 
1.4 - JOSE MARIA DA SILVA - Averbamento:-------------------------- 
Presente req. com entrada n. 1152, de 92.10.12, solicitando que  o  
processo de obras n. 97/92, referente ao lote 16, sito na  Courela  
da Cruz, passe para o nome da sua filha ISABEL CRISTINA MICAEL  DA   
SILVA REINO. Presente req. com entrada n. 1524, de 92.10.12, do Sr  
LIBANIO JOSE MICAEL DA SILVA declarando nao ver  inconveniente  no 
averbamento do processo para o nome da irma Sra. D. Isabel  Reino. 
Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido.  Anexar  a  
declaracao ao processo."------------------------------------------ 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES DE LOUSA, LDA:--------------------- 
Presente req.  com  entrada  n.  1025,  de  92.09.07,  solicitando 
aprovacao  do  projecto  de  construcao  de  um  Hotel,  sito   no  
Loteamento da Raposeira, lote 1 e 2, em Porto Covo.  Presente  of.  
da Direcco Geral do Turismo, com entrada  n.  1320,  de  92.08.21,  
solicitando informacao referente ao projecto acima referido.------ 
Presente, ainda, parecer tecnico da DPU. Mereceu, por unanimidade,  
o  despacho  de: "E  aprovado  o  projecto  de   arquitectura   do  
equipamento hoteleiro proposto pela Soc. de Construcoes de  Lousa, 
considerando que:     - A CMS vendeu em hasta publica este terreno  
para a instalacao de um equipamento deste tipo;    - A CMS aprovou 
a alteracao do indice de construcao considerando a importancia que 
este equipamento tem para Porto Covo  e  para  Sines.  Informe-se, 
tambem, o requerente que os estacionamentos propostos situados  em 
terreno publico Municipal serao considerados publicos, ou  melhor, 
nao poderao ser privatizados para a Unidade Hoteleira.  Informe-se 
a DGT que nao existem condicionamentos a construcao desta  Unidade 
Hoteleira."------------------------------------------------------- 
 
2.2 - EMANUEL MARIO DA SILVA RIBEIRO:----------------------------- 
Presente req. com entrada  n.  768,  de  92.07.14,  solicitando  a 
aprovacao do projecto de construcao de um edificio de apartamentos 
armazem e garagem, sito  no  Monte  do  Arneiro,  em  Porto  Covo.  
Presentes pareceres da DPU e Junta de  Freguesia  de  Porto  Covo,  
sobre  o  assunto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho   de: 
"Deferido."------------------------------------------------------- 
 
3 - VIABILIDADES DE CONSTRUCAO:----------------------------------- 
3.1 - ANTONIO SERAFIM CONCEICAO:---------------------------------- 
Presente req.  com  entrada  n.  1034,  de  92.09.09,  solicitando  
informacao sobre a viabilidade de construcao de um predio com dois  
pisos sito na Rua  da  Boa  Vontade  -  Sonega.  Presente  parecer  
tecnico  da  DPU.  Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho   de: 
"Concorda-se com o parecer tecnico. Informe-se  o  requerente  que  
devido ao facto de  a  Sonega  pertencer  a  2  Concelhos  e  a  3  
Freguesias nao tem sido possivel  a aprovacao do PGU da Sonega  em  
tempo oportuno."-------------------------------------------------- 
 
3.2 - GILBERTO ANTONIO BRAZ:-------------------------------------- 
Presente  req.  com  entrada  n.  921,  de  92.08.03,  solicitando 
informacao sobre a viabilidade de construcao de uma moradia,  sita 
em Vale de Chiqueirinhos - Sonega, Sines. Presente parecer tecnico 
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da DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o 
parecer tecnico que devera ser transmitido ao requerente."-------- 
 
4 - VIABILIDADES DE LOTEAMENTO:-----------------------------------  
4.1 - MARIA JOAQUINA:--------------------------------------------- 
Presente req.  com  entrada  n.  1010,  de  92.09.03,  solicitando 
informacao sobre a viabilidade de loteamento para o terreno,  sito 
em Craveira - Sonega, Sines.  Presente  parecer  tecnico  da  DPU.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer 
tecnico. Informe-se a requerente que devido ao facto de  a  Sonega 
pertencer a 2 Concelhos e a 3 Freguesias nao tem sido  possivel  a 
aprovacao do PGU da Sonega em tempo oportuno."-------------------- 
 
5 - OBRAS MUNICIPAIS:--------------------------------------------- 
5.1 - CAVOP - Empreitada de Construcao da Escola Secundaria  Geral 
e Basica - ESG/B/42T, de Sines:           Presente of. com entrada 
n.  1503,  de  92.10.02,  apresentando  reclamacao   referente   a  
inclusao no Concurso  da  Empreitada  acima  mencionado  da  Firma  
Ramalho  Rosa, SA. Presente parecer da Comissao  de  abertura  das   
propostas presentes ao Concurso  que  propoe  o  indeferimento  da   
proposta  da Cavop.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  
"Concorda-se com o parecer do Juri  do  Concurso  que  devera  ser  
transmitido a Cavop."--------------------------------------------- 
 
V - ACTA:--------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
VI - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
E nao havendo mais assuntos a tratar o Exmo.Sr.Presidente declarou 
encerrada a reuniao. Eram 03.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
 
 
                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               
 
 


