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             Aos  QUATRO  de  NOVEMBRO   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 15.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - REUNIAO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE SINES E  CAMARA  MUNICIPAL  
DE SANTIAGO DO CACEM - DIA 92.11.04 - Despedimentos da NESTE:----- 
O Sr. V. Ferreira Costa informou a Camara do resultado da  reuniao 
entre as Camara Municipais e a Neste sobre a decisao desta Empresa 
de proceder ao despedimento de 78 trabalhadores. A NESTE reafirmou 
que estas decisoes estao  relacionadas  com  a  crise  mundial  do  
sector e que sao inevitaveis. As Camaras Municipais reafirmaram as 
suas posicoes de que as condicoes mundiais do mercado nao  deverao 
ter como consequencia  os  despedimentos  propostos  pelas  graves  
consequencias que terao na regiao.-------------------------------- 
 
2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM - Nota de Imprensa:----- 
Presente fax datado de 92.10.28, informando sobre o teor  da  Nota  
de Imprensa referente aos despedimentos  de  78  trabalhadores  da  
NESTE.  Mereceu,  por  unanimidade,   o   despacho   de:  "Tomamos  
conhecimento."---------------------------------------------------- 
 
3 - BAIRRO SOEIRO PEREIRA GOMES - Estacionamentos:  O Sr. V. Lanca 
solicitou que  sejam  revistos  os  locais  de  estacionamento  de  
veiculos e os locais onde se encontram os contentores neste Bairro 
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4 - SOCIEDADE COLUMBOFILA SINEENSE:   Deliberado, por unanimidade, 
programar com alguma urgencia a reuniao com esta  Colectividade  a 
fim de serem transferidos  os pombais actualmente  localizados  na  
falesia.---------------------------------------------------------- 
 
5 - ESPLANADAS NA VIA PUBLICA - (ESTRADOS):       Deliberado,  por 
unanimidade, que a Fiscalizacao devera  obrigar  os  proprietarios  
das esplanadas de Verao a retirarem os estrados existentes na  via  
publica por forma a facilitarem os estacionamentos de veiculos.--- 
 
6 - PONTAO DA RIBEIRA DOS MOINHOS:      Ao  que  parece  as  obras  
executadas pela Direccao Regional  dos  Servicos  Hidraulicos  nao  
correspondem as exigencias da  populacao  local.  Deliberado,  por 
unanimidade, solicitar pois parecer a Enga. Rosa  sobre  quais  as 
iniciativas a desenvolver caso se verifique que a  obra  executada 
de facto nao corresponde aos objectivos para que foi construida.-- 
 
7 - LISTAGEM DE AGUA - AUSENCIA:        Presente   informacao   da  
Directora de Departamento Administrativo  e  Financeiro,  sobre  a  
deliberacao da  reuniao  de  92.10.28,  referente  ao  assunto  em  
epigrafe. Anexa a listagem das ausencias bem  como  informacao dos  
leitores cobradores, sobre o mesmo assunto. Mais informa que o Sr.  
V. Ferreira Costa reuniu sem o seu conhecimento nem a sua presenca  
com os leitores cobradores, ficando estes a  espera  de instrucoes  
que ate ao momento nao foram dadas.  Mereceu, por  unanimidade,  o   
despacho  de: "A  Sra.  Chefe  de  Departamento  Administrativo  e  
Financeiro  deve cumprir  o despacho de 92.10.28, e  deixar-se  de   
conjecturas  e comentarios  despropositados.  Aguarda-se  proposta   
urgente para regularizacao  das situacoes detectadas. Recorda-se a  
total responsabilidade do DAF nesta materia."--------------------- 
 
8 - VISITA DO  SECRETARIO  DE  ESTADO  DOS  RECURSOS  NATURAIS  AO  
CONCELHO DE SINES:        Presente nota para a Comunicacao Social, 
referente ao assunto em epigrafe.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento."------------------------------- 
 
9 - CCE - COMISSAO DAS COMUNIDADES  EUROPEIAS  -  Seminario  sobre  
"Contratos Publicos":          Presente oficio datado de 92.10.20, 
enviando convite para participar no Seminario em  referencia,  que  
se realizara  em  Evora  no  dia  09  de  Novembro.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se."---- 
 
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  26 
de Outubro a 01 de Novembro/92. A  CMS  suporta  integralmente  os   
respectivos custos nos termos do Regulamento.--------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - CAMARA DE COMERCIO LUSO-SUECA - Seminario sobre Ambiente:--- 
Presente of. com entrada n. 9690, de 92.10.28, informando sobre  a  
realizacao em Lisboa, no dia 92.11.18, do Seminario em referencia. 
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Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Visto.  Tomamos  devida  
nota. Arquive-se."------------------------------------------------ 
 
1.2 - CONFEDERACAO PORTUGUESA DE QUADROS TECNICOS E CIENTIFICOS  - 
Conferencia "Continuar a ECO/92 - Uma Agenda 21 para Portugal":--- 
Presente of. com entrad n. 9644, de 92.10.28, enviando o  programa 
relativo a conferencia em epigrafe, que se realizara em Lisboa nas 
instalacoes do LNEC-Laboratorio Nacional de Engenharia Civil,  nos 
dias 13 e 14 de Novembro. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:  
"Visto. Arquive-se."---------------------------------------------- 
 
1.3 - DIRECCAO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO - PROTALI:------ 
Presente of. com entrada n. 9414, de 92.10.20, enviando  relatorio   
referente ao resultado da consulta as Populacoes, sobre o conteudo 
e proposta do PROTALI-Plano Regional de Ordenamento do  Territorio  
do Litoral Alentejano.   Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"A CMS tomou  conhecimento  do  relatorio  sobre  o  resultado  da  
consulta publica  as  populacoes.  A  CMS  tomou  conhecimento  do  
parecer final da Comissao Consultiva."---------------------------- 
 
1.4 - DSRHS - DIRECCAO DOS SERVICOS REGIONAIS DE HIDRAULICA DO SUL   
Inquerito Publico:            Presente of. com entrada n. 9831, de 
92.11.02, enviando Edital de Inquerito Publico relativo a  obra  a  
construir pela NESTE - (Tratamento de esgotos e descarga  no  meio  
Hidrico Receptor na Ribeira dos Moinhos). Mereceu, por unanimidade  
o despacho de:"A CMS considera inaceitavel que os esgotos da NESTE 
tratados ou nao tenham como receptor a  Ribeira  dos  Moinhos.  Os 
esgotos quimicos da NESTE deverao ser totalmente enviados  a  ETAR  
da Ribeira dos Moinhos. De-se conhecimento deste despacho a  DSRHS  
e a DGRN."-------------------------------------------------------- 
 
1.5 - ESCOLA C+S DE SINES - Feira do Livro:----------------------- 
Presente of. com entrada  n.  9481,  de  92.10.22,  solicitando  a  
cedencia do posto de Turismo, para a realizacao  de  7.  Feira  do  
Livro, que decorre de 25 a 30 de Novembro/92. Presente parecer  do 
Sr. V. Salvador, informando que a Escola devera contactar  com   o 
funcionario do Posto de Turismo de forma a garantir a sua presenca 
durante a realizacao da feira, sem custos em horas extraordinarias 
para a CMS. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido.  
Concorda-se com o parecer do Sr. V. Salvador."-------------------- 
 
1.6 - FENACHE - FEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS  DE  HABITACAO  
ECONOMICA, FCRL - Encontro Nacional da Habitacao:----------------- 
Presente of. com entrada n. 9834, de 92.11.02, informando sobre  a 
realizacao no dia 6  de  Novembro,  em  Lisboa,  das  II  Jornadas  
Tecnicas  sobre  "Financiamento  e  Fiscalidade   da   Habitacao",  
integradas no encontro em referencia. Mereceu, por unanimidade,  o 
despacho de:"Tomamos conhecimento. Arquive-se."------------------- 
 
1.7 - GOVERNO CIVIL DE SETUBAL - Jantar de Homenagem:------------- 
Presente off. com entrada n. 9898, de 92.11.03, convidando a estar 
presente no jantar de homenagem ao Sr.  Dr.  Luis  Graca  que  vai  
deixar de exercer as suas funcoes de Governador Civil. Mereceu,por 
unanimidade, o despacho de: "Em principio a CMS estara presente, o 
Sr. Presidente e o Sr. V. Lanca."--------------------------------- 
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1.8 - IIR - INSTITUTE FOR  INTERNATIONAL  RESEARCH  -  Conferencia  
sobre estudos e auditoria do Impacte Ambiental:------------------- 
Presente  of.  com  entrada  n.  9590,   de   92.10.26,   enviando  
documentacao  entregue  pelos  oradores   da   Conferencia   acima  
mencionada. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Envie-se  a  
presente   documentacao   para   a   Biblioteca.   Fotocopia   das  
comunicacao do Sr. Presidente da Camara para os  Srs.  Vereadores, 
Presidente da Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia."-------- 
 
1.9 - STAL - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO  
LOCAL - Pre - Aviso de Greve:             Presente of. com entrada  
n. 9695, de 92.10.28, enviando copia do Pre-aviso de greve para  o 
dia 92.11.13.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. A atencao da Seccao de Pessoal."-------------------- 
 
1.10 - SOCIEDADE COLUMBOFILA VASCO DA GAMA - Convite:------------- 
Presente of. com entrada n. 9778, de 92.10.29, convidando  para  o  
almoco convivio que tera lugar no dia 92.11.07, no Salao do  Povo. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CMS agradece o  convite 
e estara presente nesta iniciativa da SCVG."---------------------- 
 
1.11 - SOCIEDADE MUSICAL UNIAO RECREIO E SPORT SINEENSE - Convite: 
Presente of. com entrada n. 9818, de 92.10.30, convidando a  estar 
presente na II Noite de Gala, durante o qual  sera  homenageado  o   
grande obreiro da Escola de Musica Sr. Bento Jose, no dia 92.11.07 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A  CMS   estara  presente  
nesta iniciativa da SMURSS."-------------------------------------- 
 
1.12 - DULCELINA MARIA DE JESUS SILVA - Pedido de emprego:-------- 
Presente carta com  entrada  n.  9685,  de  92.10.27,  solicitando  
emprego. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "A  CMS  lamenta 
muito mas o Quadro de Pessoal da CMS esta  completo  pelo  que  de  
momento nao e possivel qualquer nova contratacao."---------------- 
 
1.13 - SONIA ISABEL VIEGAS COSTA - Pedido de emprego:------------- 
Presente carta com  entrada  n.  7382,  de  92.08.13,  solicitando  
emprego. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "A  CMS  lamenta 
muito mas o Quadro de Pessoal da CMS esta  completo  pelo  que  de  
momento nao e possivel qualquer nova contratacao."---------------- 
 
1.14 - JULIETA AURORA SANTOS VIEIRA - Subsidio:------------------- 
Presente of. com entrada  n.  3040,  de  92.10.28,  solicitando  a  
concessao de um subsidio de estudo, por se  encontrar  matriculada  
no Ensino Superior.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Anexar ao processo de  Concurso  para  Atribuicao  de  Bolsas  de  
Estudo 92/93, onde sera analisado."------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N.   :  A Camara Municipal tomou 
conhecimento do referido resumo que apresenta os seguintes valores 
  - Operacoes Orcamentais   (menos)   19.907.507$00 
    Operacoes Tesouraria              46.541.550$00 
 
2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 32:    Aprovada, por unanimidade,  a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 14.220.000$00.-----------------------------------------  
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2.3 - REFEITORIO MUNICIPAL - Situacao Financeira:----------------- 
Presente informacao da Directora de Departamento Administrativo  e  
Financeiro sobre o movimento do refeitorio durante o mes de Agosto 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  
Fotocopiar para a Sra. V. Eugenia."------------------------------- 
 
2.4 - CONSUMO DE GASOLEO - Mes de Outubro/92:--------------------- 
Presente mapa que fica anexo a presente minuta de  acta.  Mereceu, 
por unanimidade, o despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Proceder  
conforme deliberacoes anteriores."-------------------------------- 
 
2.5 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Reparticao de encargos:----- 
Presente of. com entrada n. 9651, de 92.10.27, informando  que  na 
Sessao do dia 92.10.23 foi deliberado por maioria, dar autorizacao  
a CMS para a reparticao dos encargos da obra "Acesso aos terminais   
portuarios - Av. Vasco da Gama",  conforme  art.  10  do  Dec.-Lei  
211/79, de 12.07, aplicado pelo art. 15  do Dec.Lei 390/92,  sendo  
o encargo correspondente ao ano de 1992 de esc. 52.261.201$00 e ao 
ano de 1993 de esc. 209.044.801$00. Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Anexar ao processo."----------- 
 
2.6 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Lancamento de derrama  sobre  
o IRC:              Presente of. com entrada n. 9633, de 92.10.27,  
informando  que  na  Sessao  do  dia  92.10.25  foi  aprovada  por  
unanimidade, a proposta da CMS no  que  se  refere  ao  lancamento   
da derrama para 1993 de 10% sobre o IRC, sendo o  objectivo  desta  
receita a construcao da  Escola  ES-42,  em  Sines.  Mereceu,  por   
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Informar para os  
devidos efeitos a Direccao de Financas."-------------------------- 
 
2.7 - ABVS - ASSOCIACAO  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE  SINES  -  
Angariacao de fundos:         Presente of. com entrada n. 9540, de  
92.10.23, solicitando informacao de qual o  valor  a  pagar  pelas  
refeicoes servidas no Refeitorio, aquando do Encontro  de  Futebol  
entre  o Sport Lisboa e Saudade e os Veteranos do VGAC,  referente  
ao assunto em epigrafe.  Presente  proposta  da  Sra.  V. Eugenia,  
sugerindo que a CMS suporte o valor das refeicoes, tendo em  conta   
os  objectivos  desta  iniciativa.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Concorda-se com  a  Sra.  V.  Eugenia.  Informe-se  a  
Direccao  dos BVS."----------------------------------------------- 
 
2.8 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - Fundo 
de Equilibrio FINANCEIRO (FEF):           Presente of. com entrada 
n. 9603, de 92.10.26,  informando  que  o  valor  do  FEF  para  o  
Municipio de Sines, apresentado na proposta  governamental,  e  de  
346.134 contos. Entretanto,  se  aquela  Lei  fosse  correctamente  
aplicada, nos anos de 1992 e 1993, o valor do FEF seria de 428.233 
contos.  Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho   de:  "Tomamos  
conhecimento. Envie-se copia a Assembleia Municipal e as Juntas de 
Freguesia."------------------------------------------------------- 
 
2.9 - CARDAPIO - GESTAO E QUALIDADE ALIMENTAR, LDA - Publicidade:- 
Presente  of.  com  entrada  n.  9011,  de  92.10.08,  solicitando  
autorizacao para proceder a afixacao de placa  publicitaria,  sita 
no cruzamento de S. Torpes. Presente  informacao  da  Fiscalizacao 
Municipal, sobre o assunto. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Deferido."---------------------------------------------------- 
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2.10 - CAVOP - Pedido de adiantamento da Empreitada da  Av.  Vasco 
da Gama:            Presente of. com entrada n. 9601, de 92.10.26, 
solicitando que seja regularizada parte do respectivo adiantamento 
em letra de cerca de 25.000 contos  e  o  restante  em  cheque  ou  
numerario, contra a entrega de garantia bancaria. Informam, ainda, 
que suportarao 50% dos  juros  da  referida  letra.  Mereceu,  por  
maioria,  o despacho de:"A CMS apos o cumprimento das formalidades  
relativas ao presente contrato da  empreitada   aceitara  a  letra  
proposta pela CAVOP. O Sr. V. Lanca nao concordou com esta decisao  
da CMS."---------------------------------------------------------- 
 
2.11 - CCEN - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES - Subsidio:---------- 
Presente of. com entrada n. 9585, de 92.10.23, solicitando  que  a 
CMS suporte os encargos, referentes as despesas com  a  utilizacao 
do "Panafax - UF-127 M". Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Concorda-se com a proposta do CCEN."----------------------------- 
 
2.12 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO  DA  REGIAO  DO  ALENTEJO  -  
Programa ENVIREG:             Presente fax com entrada n. 9562, de  
92.10.23, informando que  vao ser realizadas nos dias 24 e  25  de  
Novembro accoes de verificacao fisica e  financeira  de  todos  os  
projectos homologados no ambito do Programa ENVIREG.  Solicitam  a 
confirmacao da data de 25 de Novembro para o Concelho de Sines,  a  
fim de ser acordado  com  o  Secretario  Tecnico  do  Programa  em  
epigrafe.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  "Tomamos   
conhecimento. A DSU, DTO e DAF devem preparar os processos p/ esta   
verificacao. Transmitir a CCRA o acordo quanto a data proposta."-- 
 
2.13 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, SA - Extensao de rede para  
a habitacao do Sr. Domingos Madrugo  Guerrinha, sito em  Seloes  -  
Cova do Lago:                 Presente of. com entrada n. 8945, de  
92.10.06, enviando orcamento no valor de 109.800$00+IVA, referente 
a execucao da obra acima mencionada. Mereceu, por  unanimidade,  o 
despacho de:"Aprovado o orcamento. Mandar executar a obra a EDP."- 
 
2.14 - PAULO JORGE GUERREIRO PIRES SARAIVA E  VERA LUCIA GUERREIRO 
PIRES SARAIVA - Aquisicao do predio sito na Rua Candido dos  Reis, 
n. 49, em Sines:             Presente req. com entrada n. 3043, de 
92.10.28, informando que estao interessados na aquisicao do predio 
em referencia, para construcao de um  edificio  de  quatro  pisos. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Indeferido.  A  CMS  nao  
esta disponivel para venda  em  propriedade  plena  do  predio  em  
referencia."------------------------------------------------------ 
 
2.15 - CAVOP - Jardim Municipal de Sines (pagamentos):------------ 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das seguintes facturas:----  
- fact. n. 2480, de 91.09.11, no valor de  esc.  26.677$00-------- 
- fact. n. 2763, de 92.03.31, no valor de  esc. 716.100$00--------  
Relativas a trabalhos a mais na empreitada mencionada em epigrafe. 
Presente parecer tecnico da  DSU.  A contabilidade  devera incluir 
na conta corrente com a  CAVOP  nao  procedendo  por  ora  ao  seu  
pagamento."------------------------------------------------------- 
 
2.16 - MONDITECA - MONTAGEM DE DIVISORIAS E TECTOS AMOVIVEIS,  LDA  
Empreitada de reformulcao e instalacao de divisorias no 3. piso do 
edificio dos Pacos do Concelho:          Aprovado, por unanimidade  
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o pagamento da fact. n.  2222,  de  92.10.02,  no  valor  de  esc.   
2.394.000$00, relativa a obra acima mencionada.------------------- 
 
2.17 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE  SINES 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das seguintes facturas:----      
- fact. nos. 79  e  80,  nos  valores  de  11.320$00  e  7.357$50,  
respectivamente, referentes a  consumos  no  almoco  e  jantar  da  
Associacao dos BVS, no dia 92.10.10.------------------------------ 
- fact. nos. 81  e  82,  nos  valores  de  37.850$00  e  1.860$00,  
respectivamente, referentes a lanches  fornecidos  aos  Idosos  do  
Projecto Troca por Troca levado a efeito em Setembro.------------- 
- fact. n. 83, no valor de 6.120$00, referente ao almoco fornecido  
ao executivo das Camaras Municipais de Sines, Vidigueira e Nisa no  
dia 92.09.21.----------------------------------------------------- 
 
2.18 - PAGAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS E ENCARGOS BANCARIOS:------- 
Aprovado, por unanimidade, o presente mapa de facturas no valor de 
esc. 1.008.077$00 e encargos bancarios no valor de esc. 962.005$50 
 
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. 794.910$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. 234.728$00.------ 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - ANTONIO CONCEICAO PARREIRA:--------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, rectificar a deliberacao de 92.10.28. 
Oficiar o Sr. Parreira do valor atribuido as obras  que  construiu  
no lote 14, do Bairro Joaquim  da  Costa.  Oficiar  o  Sr.  Carlos  
Martinho que devera depositar esta importancia  na  Tesouraria  da 
CMS."------------------------------------------------------------- 
 
1.2 - RODRIGO MANUEL CARDOSO VIEIRA ALHO:------------------------- 
Presente carta com  entrada  n.  1500,  de  92.10.02,  solicitando  
informacao sobre a  localizacao  da  nova  ETAR,  em  Porto  Covo.  
Presente parecer tecnico  da  DPU.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A CMS solicita a Ecoservicos um  parecer  sobre  esta 
materia concretamente quanto aos impactos ambientais que esta ETAR 
possa vir a ter em Porto Covo e que o Sr. Rodrigo Alho questiona." 
 
1.3 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO-Muro dos armazens da Junta: 
Presente of. com entrada n. 1548, de 92.10.14, informando  que  em 
reuniao de 92.10.06, foi deliberado que nao ha inconveniente que a 
Investifinatur proceda a um corte no muro de vedacao dos  armazens  
da Junta e que devera o  loteador reconstruir tudo.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com a  proposta  da  J. F. 
Porto Covo. Informe-se a Investifinatur para os devidos efeitos."- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.:-------------------------------- 
2.1 - ALDORA MARIA VILHENA DA LUZ:-------------------------------- 
Presente req. com entrada n.  1166,  de  92.10.19,  solicitando  a  
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aprovacao do projecto de construcao de duas  moradias  do tipo T1,  
sitas na Urbanizacao da Eira Nova, lote A, em Porto Covo. Presente 
parecer tecnico da DPU. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: 
"Deferido com o seguinte condicionamento: -Conforme o art. 1360 do 
Codigo Civil o requerente, nao pode abrir janelas que deitem sobre  
o predio do vizinho, sem deixar 1,50 metros de  intervalo.  Cobrar 
TMU por aumento da area de construcao."--------------------------- 
 
2.2 - JOSE JULIO MOTA CAVALINHOS:--------------------------------- 
Presente req. com entrada  n.  516,  de  92.05.11,  solicitando  a  
prorrogacao da licenca de construcao do predio sito na Quinta  dos 
Passarinhos, lote 216, em Sines. Presente informacao do Fiscal  de 
Obras, sobre o assunto.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Deferido."------------------------------------------------------- 
 
3 - VIABILIDADES DE CONSTRUCAO:----------------------------------- 
3.1 - MANUEL FRANCISCO DA LUZ:------------------------------------ 
Presente of. com entrada n. 1593, de 92.10.27, do Servico Nacional 
de Parques, Reservas e Conservacao da Natureza, enviando copia  do  
parecer sobre o pedido de viabilidade referente  a  construcao  de  
uma estalagem num terreno com 17.050 m2, sito na zona da Caniceira 
/Daroeira, junto a  Estrada  Municipal  n.  1115-1.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Informe-se o Sr. 
Manuel Francisco da Luz para os devidos efeitos do teor do parecer  
tecnico da APPSACV."---------------------------------------------- 
 
3.2 - S. RITO & FILHO, LDA:--------------------------------------- 
Presente req.  com  entrada  n.  1093,  de  92.09.24,  solicitando 
informacao   sobre   a   viabilidade   de   legalizacao   de    um  
estabelecimento de suinicultura, sito no Monte dos Pegos, em Sines 
Presente pareceres tecnicos da DPU e  do  Veterinario  Municipal -  
Dr.  Hugo  Viegas.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho   de:  
"Concorda-se com os pareceres da Arqa. Graca e do Dr. Hugo Viegas,  
que deverao ser transcritos para o requerente."------------------- 
 
4 - OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS:--------------------------------- 
4.1 - EMPREITADA DE "VEDACAO DA ZONA DOS  VIVEIROS  MUNICIPAIS"  E  
"COBERTURA DE GAVETOES NO CEMITERIO MUNICIPAL":------------------- 
Presente proposta do Sr. V. Ferreira Costa, sobre a  abertura  dos 
Concursos Limitados acima mencionados. Mereceu, por unanimidade, o 
despacho de:"Aprovada a proposta de abertura dos Concursos conforme 
proposto."-------------------------------------------------------- 
 
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 02.00 horas.---------------------------- 
 
 
                                
                              O PRESIDENTE, 
 
                              ____________________________________ 
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                              OS VEREADORES, 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
 
                              ____________________________________ 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


