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             Aos DEZASSEIS de JUNHO de MIL NOVECENTOS e NOVENTA  e  
TRES, 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 16.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - ENCERRAMENTO AO TRANSITO NAS ARTERIAS  DA  ZONA  HISTORICA  DA 
VILA - Rua Candido dos Reis - Rua Teofilo de Braga (do  Largo  dos      
Correios ate ao Castelo):  Aprovado, por  unanimidade,  a proposta 
do Sr. Vereador Cesar Beja,  para  encerramento  ao  transito  nas  
arterias da zona historica da Vila a exemplo dos anos anteriores e  
com os seguintes horarios, com inicio em 18 de  Junho  ate  15  de  
Setembro:--------------------------------------------------------- 
 
   FINS DE SEMANA - DAS 19.00 H DE SEXTA-FEIRA ATE AS  08.00 H  DE 
                    SEGUNDA-FEIRA. 
   RESTANTES DIAS - DAS 19.00 H AS 08.00 H 
 
2 - REVISTA DE IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse 
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
3 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte  de  07  
a 13 de Junho/93.  A  CMS  suporta  integralmente  os  respectivos 
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custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE GERAL:--------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - CAPITANIA DO PORTO DE SINES - Utilizacao de areas dominiais: 
Presente of. c/ entrada n.5827, de 93.06.15, solicitando  presenca 
numa reuniao no dia 93.06.19, a fim de esclarecer datas,  periodos 
e locais, bem como tipo de quiosques  a  instalar  nas  Praias  de 
Sines, Porto Covo e Ilha do Pessegueiro, durante o mes de Junho,no 
ambito   da  Campanha  vocacionada   a  Preservacao  do  Ambiente,  
promovida pelas Producoes Interkika - Instituto da Crianca. ------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:Ao cuidado do Sr. Vereador 
Salvador ou do Sr. Pires para presenca na reuniao". -------------- 
 
1.2 - COSTA DO CASTELO FILMES, LDA - Reparacao de caminho:-------- 
Presente fax c/ entrada n. 5228, de 93.05.26, informando estar   a 
rodar um filme em Porto Covo, sendo  grande  parte  das  filmagens 
efectuadas no monte do  Vale  da  Roca.  O  acesso  a  este  monte   
encontra-se  intransitavel  pelo   que   solicita  intervencao  da 
Camara para a sua reparacao.  Presente informacao do Sr.  Vereador 
Ferreira Costa, de que foram prestados os apoios solicitados.----- 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento e 
concordamos com os apoios ja prestados  pela  Camara  Municipal  a 
Empresa Costa do Castelo, Lda.". --------------------------------- 
 
1.3 - MANUEL ALBERTO RITA CARRILHO: ------------------------------ 
Presente carta c/ entrada n.5261, de 93.05.27,  sugerindo  algumas 
melhorias na zona da Costa do Norte, junto ao Restaurante "Estrela 
do Norte".  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Acusar  a 
recepcao.  A   Camara  Municipal  tomou  devida  nota  das  varias  
sugestoes do Sr. Manuel Carrilho.  Quanto ao muro  circundante  ao 
restaurante e respectivo arranjo, o Sr. Carrilho  pode  apresentar 
requerimento e proposta de tratamento.  O Sr.  Mario  Rosa  devera 
colocar um vidrao no local". ------------------------------------- 
 
1.4 - CIEA - CENTRO DE INOVACAO EMPRESARIAL DO ALENTEJO: --------- 
Presente carta  c/  entrada  n. 5403,  de  93.06.01,  enviando  os 
Estatutos e solicitando informacao sobre  interesse  na  adesao  a 
CIEA. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara  Nunicipal 
manifesta o  seu proposito  de  se  associar  a  CIEA.   Solicitar 
autorizacao a Assembleia  Municipal,  nos  termos  da  lei.  De-se 
conhecimento a AMLA". -------------------------------------------- 
 
1.5 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - ILE'S: ------ 
Presente of. c/ entrada n. 5557, de 93.06.04, solicitando  parecer 
referente ao formulario de candidatura apresentado por AUGUSTO  DE 
OLIVEIRA VIVAS, relativo ao fabrico e comercializacao de  gelados, 
na Rua Teofilo de Braga, n.54, em Sines.  Mereceu, por unanimidade  
o despacho  de:"Nao  se  ve  inconveniente.   A  Camara  Municipal 
considera de interesse  economico  e  social  para  o  Concelho  o  
referido projecto". ---------------------------------------------- 
 
1.6 - ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES -  
- Secretario do orgao executivo do Municipio: -------------------- 
Presente of.  c/ entrada  n. 5552,  de  93.06.04,  informando  do 
parecer, ainda nao publicado,  da Procuradoria Geral da Republica 
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quanto a aplicabilidade do disposto nos artigos 14, n.1 e 27, n.2 
do Codigo do Procedimento Administrativo a figura  de  secretario  
do orgao executivo do Municipio". ------------------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"De acordo com o CPA fica 
a Sra. Vereadora Eugenia encarregada de secretariar  as  reunioes  
do orgao Camara Municipal". ------------------------------------- 
 
1.7 - COMISSAO EXECUTIVA DAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS SALVAS:-- 
Presente carta c/ entrada n.5604, de 93.06.07, agradecendo o apoio 
prestado no ano transacto e solicitando presenca num almoco a  fim 
de perspectivar as Festas de 1993.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento.  Informar  que,  dependendo  da  
data  e  da  posterior  confirmacao,  a  Camara  Municipal  estara  
presente no almoco proposto". ------------------------------------ 
 
1.8 -  ACESSO AS INSTALACOES DA ALFANDEGA E OUTRAS: -------------- 
Presente informacao da Fiscalizacao Municipal,  informando  que  o 
caminho de acesso as instalacoes da  Alfandega,  vedado  por  esta 
entidade,  e   considerado  caminho  privativo.    Mereceu,    por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".--------------- 
 
1.9 - SEMANARIO REGIONALISTA - O DISTRITO DE SETUBAL: ------------ 
Presente  of.  c/  entrada  n.  5598,  de   93.06.07,  solicitando 
participacao publicitaria  no  suplemento  de  economia  de  Junho 
dedicado ao Turismo na Costa Azul.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Acusar a  recepcao.   A  Camara  Municipal  nao  esta 
disponivel  para   participar  nesta   iniciativa  em  termos   de 
publicidade. ----------------------------------------------------- 
 
1.10- DELEGACAO  REGIONAL  DO  AMBIENTE  E  RECURSOS  NATURAIS  DO  
ALENTEJO  - Implementacao da DRARN/ alteracao de referencias: ---- 
Presente of. c/ entrada n. 5694, de 93.06.09,  informando  que  os 
assuntos  respeitantes   a  Direccao   de  Servicos  Regionais  de 
Hidraulica  do  Sul  foram  integrados  na  Direccao  Regional  do 
Ambiente  e   Recursos   Naturais  do   Alentejo.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Fotocopiar  para 
as Senhoras Arq. Graca, Eng. Natalia e Dra. Lidia". -------------- 
 
1.11 - ABVS - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SINES: ----- 
Presente of. c/ entrada n. 5731, de 93.06.11, solicitando apoio no 
fornecimento, gratuito, de 70 refeicoes, no  Refeitorio  Municipal   
a partir das  18,30 H,  do  dia  27  de  Junho/93,  aos  elementos  
participantes no 3. Convivio de Acordeonistas e Organistas.------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido". -------------- 
 
1.12 - ROSA HELENA PAIXAO DUARTE LOUZEIRO - Cedencia do Refeitorio 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1517,  de  93.06.14,  solicitando  
cedencia do Refeitorio Municipal para realizacao da festa  do  seu 
casamento que se realiza no dia  10  de  Julho/93.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Deferido. Informe-se o Sr. Durval para 
os devidos efeitos". --------------------------------------------- 
 
1.13 - TERRAQUA - EQUIPAMENTOS PARA DESPORTO, LDA.: -------------- 
Presente carta c/ entrada n.5860, de 93.03.16, informando ter sido 
seleccionada,  pela  Federacao  Portuguesa   de  Jet  Ski,    para  
organizacao de uma prova de Jet Ski e Motas de Agua, a realizar na 
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Baia  de  Sines,  no  dia  17  de   Julho/93,  pelo  que  solicita  
autorizacao e apoio a  exemplo  do  ano  anterior.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"A Camara Municipal da  o  seu  parecer 
favoravel a realizacao da  prova  de  Jet  Ski  e  Motas  de  Agua 
denominada prova de Sines.  Solicitar autorizacao a  Capitania  do 
Porto de Sines e a APS informando que a Camara Municipal da o  seu 
acordo.  Aprovados alguns apoios identicos aos do  ano anterior  a 
excepcao de quaisquer apoios financeiros". ----------------------- 
 
1.14 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO - Acesso ao Monte das Pias 
Presente of. c/ entrada n. 11628, de 92.12.31, envianda carta   de 
Adilio Felix sobre caminho de acesso ao Monte das Pias. ---------- 
Presente parecer da  Fiscalizacao  Municipal  e  parecer  juridico  
do Dr. Leonel referindo tratar-se de um  caminho  particular,  nao  
tendo a Camara Municipal competencia institucional para  deliberar 
sobre  o  assunto, devendo encaminhar o interessado para os  meios  
processuais competentes.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho   
de: "Concorda-se com o parecer juridico que devera ser transmitido 
a Junta de Freguesia de Porto Covo e ao Sr. Adilio Felix". ------- 
 
1.15 - HENRIQUE AMARO DA SILVA - Habitacao: ---------------------- 
Presente carta c/ entrada n.5760, de 93.06.22, expondo sobre a sua 
situacao  habitacional  e  solicitando   que  lhe  seja  cedida  a  
habitacao sita no Bairro 1. de Maio, n. 64, ou em alternativa   um 
terreno para  instalacao  de  casa  pre-fabricada.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Nao e possivel a cedencia da habitacao 
n. 64, do Bairro 1. de Maio, pois  foi  objecto  de  decisao  para 
concurso, entre os proprios funcionarios  camararios.   Quanto  ao 
lote de  terreno  de  momento  tambem nao  existe disponibilidades 
uma vez que o requerente nao esta  inscrito  no  ultimo  concurso. 
Devera pois aguardar novas inscricoes". -------------------------- 
 
1.16 - HP - HIDROTECNICA PORTUGUESA: ----------------------------- 
Presente  fax   datado   de  93.06.14,  enviando  pareceres  sobre  
"Projecto de  Diploma  que  cria  o  Parque  Natural  do  Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina" e Plano Regional de  Ordenamento  do 
Territorio   do  Litoral  Alentejano   (PROTALI).   Mereceu,   por  
unanimidade, o  despacho  de:"Informe-se  o  Servico  Nacional  de 
Parques que a CMS concorda com o projecto de lei que cria o Parque  
Natural do Sudoeste Alentejano desde  que  na  Comissao  Directiva 
tenha assento um representante de cada  Municipio  abrangido  pelo 
Parque. Refere-se, ainda, que as coimas individuais de  50.000$00,   
sao demasiado baixas devendo ao  minimo  serem identicas as do  DL  
19/93 (maximo de 500.000$00)". ----------------------------------- 
 
1.17 - TOPONIMIA - RUA ALEXANDRE MASSAII: ------------------------ 
Presente   informacao  da   Fiscalizacao   Municipal   solicitando  
indicacao da rua  a  qual  sera  atribuido  o  nome  de  Alexandre  
Massaii. --------------------------------------------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado que  a  Rua  que  
liga a Rua do Porto Industrial com o Largo de  Nossa  Senhora  das 
Salvas passe a designar-se Rua Alexandre Massaii". --------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 114:------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
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Operacoes Orcamentais     90.866.984$00 
Operacoes de Tesouraria   15.451.868$00 
 
2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL  N. 10:    Aprovada, por unanimidade, a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 19.505.000$00. ---------------------------------------- 
 
2.3 - HASTA PUBLICA PARA VENDA DE LOTES DE TERRENO PARA CONSTRUCAO  
DE MORADIAS:  Deliberado,  por  maioria,  com os votos contra  dos    
Senhores Vereadores Salvador e Lanca, proceder  a  venda  em hasta  
publica dos seguintes lotes de terreno: -------------------------- 
- Lotes 50 e 96 da Urbanizacao do Farol 
- Lote 97 da Rua da Floresta 
- Lotes A e B da Rua Julio Gomes da Silva (B. Pidwell). 
- Lote C da  Travessa Pidwell. 
Base de licitacao 12.000$00/m2. ---------------------------------- 
E, ainda, os lotes A, B e C, de 5 pisos, sitos na Av. D. Pedro I.- 
Base de licitacao 10.000$00/m2/piso. ----------------------------- 
 
2.4 -MORADIA NA RUA DO FORTE, N. 46: ----------------------------- 
Presente informacao da Fiscalizacao Municipal c/  entrada n. 4042, 
de 93.04.26, de que o Sr. Rui Paulo Gomes Alves, esta a habitar  a 
referida moradia estando interessado na realizacao do contrato  de 
arrendamento.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado 
que a renda seja fixada em 1.500$00/mes". ------------------------ 
 
2.5 - COSTA AZUL- REGIAO DE TURISMO DE SETUBAL - Campanha relativa 
a "Preservacao do Meio Ambiente - O Ambiente e Vida, Vamos Viver": 
Presente oficio datado 93.05.11, informando comparticipar  com  um 
montante de 250.000$00,  para  promocao  da  referida  iniciativa, 
e  solicitando  o  envio  da  respectiva  factura.   Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  A   Camara 
Municipal enviara  uma  factura  de  250.000$00  relativa  a  esta  
iniciativa.  A Contabilidade devera  tratar  este  assunto  com  a  
factura das t'shirts que se adquiriram para a Kika". ------------- 
 
2.6 - VENDA DE TERRENOS NA QUINTA DOS PASSARINHOS: --------------- 
Deliberado, por unanimidade, fixar para 1993 como valor/m2 o preco 
de 1992 que foi de 2.000$00, acrescido de 10%. ------------------- 
 
2.7 - MDM - MOVIMENTO DEMOCRATICO DAS MULHERES - Subsidio: ------- 
Presente fax c/ entrada n. 5380, de  93.05.31,  solicitando  apoio 
financeiro a fim de suportar os encargos com a iniciativa  publica 
na   qual  homenageou  mulheres  que  se  distinguiram  em  varios 
dominios da vida nacional.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Aprovado um subsidio de 10.000$00". -------------------------- 
 
2.8 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Transportes escolares: ------ 
Presente carta c/ entrada  n. 5483,  de  93.06.02 ,  solicitando o 
pagamento  de   525.000$00,   referente  a  transportes  escolares  
efectuados durante o mes de Maio/93.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado o pagamento". ------------------------------ 
 
2.9 - TERBAL TERRAPLANAGENS, BARRAGENS E LAVOURA, LDA.: ---------- 
Presente factura n. 200, de 4.531.212$00 e nota de  lancamento  n. 
147, de 357.357$00, referentes a "Infraestruturas na ZIL 2".------ 
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Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado a factura n. 200 
no valor de 4.531.212$00 e a nota de credito de 357.357$00". ----- 
 
2.10 - PAGAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS: --------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das facturas  contantes  no 
mapa anexo no valor de 263.354$00. ------------------------------- 
 
2.11 - CONSUMOS DE GASOLEO - Maio de 1993: ---------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de consumos de gasoleo. A Camara 
Municipal oferece o gasoleo consumido aos Bombeiros Voluntarios de  
Sines, ao Lar Prats e a  Policia de Seguranca Publica, nos valores  
de 369.462$00, 18.940$00 e 2.379$00,  respectivamente.   Cobrar  o 
gasoleo ao Ginasio Clube de Sines e  ao  Vasco  da  Gama  Atletico 
Clube, nos valores de 82.719$00 e 199.002$00,  respectivamente.--- 
 
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 total de 470.522$00.----- 
 
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  260.748$00. ---------------------------------- 
E, ainda, a SER  Serigrafia,  por  490.000$00+IVA, 1.000  t'shirts 
requisitadas   pela  KIKA   Producoes,  no   ambito  da   Campanha  
Vocacionada a Preservacao do Ambiente. --------------------------- 
 
3 - BIBLIOTECA MUNICIPAL - Aquisicao de diversos livros infantis e 
juvenis:  Aprovado, por  unanimidade,  adquirir  diversos  livros, 
conforme  listagem   proposta   pela   Biblioteca   Municipal,   a  
Publicacoes Europa America, por 25.765$00, a Papelaria  Ana  Bela, 
por 14.672$00 e a Papelaria Simoes, por 14.407$50. --------------- 
 
4 - AQUISICAO DAS OBRAS - Aspectos do Reino do Algarve nos seculos 
XVI e XVII - Aspectos do Reino de Portugal nos seculos XVI e XVII, 
ambos  "A Descricao de Alexandre Massaii (1621)":   Aprovado,  por 
unanimidade,   adquirir  seis  exemplares  de  cada obra  em  dois 
volumes, pelo  valor  total  de  29.400$00,  a  Arquivo  Historico  
Militar. --------------------------------------------------------- 
 
5 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA O FURO DE CAPTACAO 
DE AGUA EM PORTO COVO:  Deliberado, por unanimidade,  adjudicar  a  
J. Vilhena, por 378.308$00, por ser  o  preco  mais  baixo,  e  de  
acordo com as condicoes propostas. ------------------------------- 
 
6 - CISTERNA COM CAPACIDADE DE 13.500 L PARA TRANSPORTE DE AGUA: - 
Considerando que o abastecimento de agua  a  Porto  Covo  ja  esta 
resolvido nao e necessario  a  concretizacao  da  aquisicao  deste 
equipamento.  Anule-se o concurso.  Informar os  concorrentes. --- 
 
IV - PESSOAL: ---------------------------------------------------- 
1 - AJUDAS DE CUSTO A PAGAR A TRABALHADORES DESLOCADOS EM SERVICO: 
Deliberado,  por  unanimidade:   1 -  Revogar  a  deliberacao  que   
instituiu o  subsidio  complementar  de  almoco;   2 -  Pagar  aos 
trabalhadores deslocados em servico dentro da area do Concelho, as 
ajudas de custo a que tiverem direito, nos termos da legislacao em 
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vigor, sendo deduzido na ajuda de custo o  subsidio  de  refeicao,  
nos  termos  da lei;  3 - O  Sr.  Encarregado  das  Viaturas  fica   
instruido de  que  os  trabalhadores  nestas  condicoes  so  serao  
transportados no inicio  e no fim do periodo  normal  de  trabalho  
que, para  o  efeito  sao  contados  no  proprio  local  onde  vao   
desempenhar as suas funcoes". ------------------------------------ 
 
2 - CONCURSO  PARA  CONTRATACAO  EM  PRESTACAO  DE  SERVICOS  PARA  
NADADORES SALVADORES PARA AS PRAIAS COM BANDEIRA AZUL: ----------- 
Presente o processo do concurso em epigrafe e informacao  da  Sra. 
Eng. Natalia propondo o seguinte: -------------------------------- 
O periodo de vigilancia devera ser de 25 de Junho a 05 de Setembro 
para a Praia da Ilha, com os nadadores-salvadores - PEDRO MARTINHO 
REDONDO GOMES e FRANK BELLERT;  e de 04 de Julho a 12 de  Setembro 
para a Praia Grande,  com  os  nadadores-salvadores  PAULO  MANUEL  
SARDO PACHECO e NUNO ALEXANDRE DOS SANTOS  BAIAO.    Os  nadadores 
salvadores tem  direito  a  um  dia  de  folga,  por  semana,  nao  
coincidente para os dois nadadores salvadores  de  cada  praia.  O  
horario de trabalho e das 10.00 H as 19.00 H, sem  intervalo  para 
almoco. ---------------------------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, as constratacoes propostas em regime de 
prestacao de servicos e nos termos referidos na Informacao da Sra. 
Eng. Natalia". --------------------------------------------------- 
Aprovado,   por  unanimidade,  a  atribuicao  de  um  subsidio  de  
transporte para cada nadador-salvador, para as deslocacoes no  dia 
de folga a localidade de residencia, cujo valor correspondera   ao 
preco do bilhete da Rodoviaria Nacional. ------------------------- 
 
V - EXPEDIENTE  DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - ABASTECIMENTO DE AGUA A PORTO COVO: ------------------------ 
Presente Relatorio da Sra. Eng. Celia Marques sobre as diligencias 
efectuadas para solucionar os graves problemas de abastecimento de 
agua a Porto Covo, nomeadamente execucao de furos de  captacao  na 
Bica de Cima e Montinho, com  previsao de custos de 4.500 contos.- 
Aprovado, por unanimidade, o presente relatorio. Prosseguir com as 
accoes propostas". ----------------------------------------------- 
 
1.2 - LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA: ---------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 950, de 93.06.08, do  Servico  Nacional  
de Parques, Reservas e Conservacao da Natureza,  enviando  parecer 
referente ao pedido de cedencia de Monte localizado a Sul da ETAR, 
a fim  do  Sr.  Luis  Oliveira  transferir  para  ali  os  animais  
(Galinhas, coelhos, patos, etc), que possui numa zona habitacional 
da Vila de Sines.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Acusar 
a recepcao.   Nao  podendo  ser  recuperado  o  Monte  solicita-se 
autorizacao para que o Sr. Luis, la coloque os galinaceos e outros 
animais de criacao". --------------------------------------------- 
 
1.3 - MARIA AURORA DA SILVA NETO PALMEIRA NEVES DIAS: ------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 956,  de  93.06.08,  solicitando  
autorizacao  para   adquirir  a   Valdemar  da  Silva  Santos,  as  
construcoes existentes nos lotes 220 e 221 da ZIL 2.  Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Indeferido.    A   requerente  nao  se 
encontra inscrita na Camara Municipal para este efeito". --------- 
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1.4 - JOAQUIM ANTONIO DA SILVA: ---------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, autorizar o Sr.  Joaquim  Antonio  da 
Silva, que esteve  presente  nesta  reuniao,  a  adquirir  ao  Sr.  
Valdemar da Silva Santos as construcoes executadas nos lotes 220 e 
221 da ZIL 2. ---------------------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
2.1 - JOSE CUSTODIO NUNES E MANUEL JOAQUIM ASSUNCAO BARTOLOMEU: -- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 329,  de  93.03.23,  solicitando  
aprovacao do projecto de arquitectura de uma  moradia  a  levar  a  
efeito no lote 24 do  loteamento  da  Investifinatur, Art. 30,  em 
Porto Covo.  Presente parecer  favoravel  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o projecto de arquitectura".- 
 
2.2 - JOSE CUSTODIO NUNES: --------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 328,  de  93.03.23,  solicitando  
aprovacao do projecto de arquitectura de uma  moradia  a  levar  a  
efeito no lote 26 do  loteamento  da  Investifinatur, Art. 30,  em 
Porto Covo.  Presente parecer  favoravel  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o projecto de arquitectura".- 
 
2.3 - MANUEL JOAQUIM ASSUNCAO BARTOLOMEU: ------------------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 330,  de  93.03.23,  solicitando  
aprovacao do projecto de arquitectura de uma  moradia  a  levar  a  
efeito no lote 30 do  loteamento  da  Investifinatur, Art. 30,  em 
Porto Covo.  Presente parecer  favoravel  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o projecto de arquitectura".- 
 
2.4 - MARIA LUISA AMARO PEREIRA RAMOS: --------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 331,  de  93.03.23,  solicitando  
aprovacao do projecto de arquitectura de uma  moradia  a  levar  a  
efeito no lote 31 do  loteamento  da  Investifinatur, Art. 30,  em 
Porto Covo.  Presente parecer  favoravel  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o projecto de arquitectura".- 
 
2.5 - MARIA LUISA AMARO PEREIRA RAMOS: --------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada   n.  333 de  93.03.23,  solicitando  
aprovacao do projecto de arquitectura de uma  moradia  a  levar  a  
efeito no lote 36 do  loteamento  da  Investifinatur, Art. 30,  em 
Porto Covo.  Presente parecer  favoravel  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o projecto de arquitectura".- 
 
2.6 - FIGUEIREDO & IRMAOS - PASTELARIAS, LDA.: ------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 598,  de  93.05.21,  solicitando  
autorizacao para instalacao de uma esplanada desmontavel, conforme  
peca desenhada que junta, a instalar no seu  estabelecimento  sito     
na ZIL 2,  em  Sines.   Presente  parecer  da  DPU.   Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Deferido a titulo precario. O projecto 
devera ser subscrito por arquitecto e completado com as  pecas  em 
falta". ---------------------------------------------------------- 
 
2.7 - MANUEL MOREIRA VILHENA: ------------------------------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n.  500  e  93.04.30,   solicitando  
aprovacao do projecto de arquitectura de uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Afeiteira de Baixo,  Sines.   Presente  parecer  da  DPU 
referindo que o projecto  apresentado  ultrapassa  em 296,37 m2  a  
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area  de  construcao  indicada  pela Camara - 150 m2,  pelo  que o 
projecto   devera  ser  adequado  a  este  valor,  respeitando  um 
afastamento minimo de 15 m  entre  o  edificio  e  os  limites  do 
terreno. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Indeferido. 
Transcrever o parecer tecnico". ---------------------------------- 
 
2.8 - CHCE -  COOPERATIVA  DE  HABITACAO  E  CONSTRUCAO  ECONOMICA 
"UNIDADE E ACCAO", CRL: ------------------------------------------ 
Presente req.  c/ entrada  n. 677,  de  93.05.11,   anexando  mapa 
de areas,  declaracao  informando  quem  vai  executar  a  obra  e  
projecto de infraestruturas telefonicas, referente ao projecto  de 
construcao de um edificio no lote 3, sito  no  Gaveto  da  Rua  da 
Floresta/Estrada da Costa do  Norte.   Presente  parecer  da  DPU. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o mapa de areas. 
Envie-se ao Telecom  o  projecto  de  infraestruturas telefonicas. 
Solicita-se a CHCE o projecto de isolamento termico". ------------ 
 
2.9 - CHCE -  COOPERATIVA  DE  HABITACAO  E  CONSTRUCAO  ECONOMICA 
"UNIDADE E ACCAO", CRL: ------------------------------------------ 
Presente req.  c/ entrada  n. 678,  de  93.05.11,   anexando  mapa 
de areas,  declaracao  informando  quem  vai  executar  a  obra  e  
projecto de infraestruturas telefonicas, referente ao projecto  de 
construcao de um edificio no lote 2, sito  no  Gaveto  da  Rua  da 
Floresta/Estrada da Costa do  Norte.   Presente  parecer  da  DPU. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o mapa de areas. 
Envie-se ao Telecom  o  projecto  de  infraestruturas telefonicas. 
Solicita-se a CHCE o projecto de isolamento termico". ------------ 
 
2.10 - CHCE - COOPERATIVA  DE  HABITACAO  E  CONSTRUCAO  ECONOMICA 
"UNIDADE E ACCAO", CRL: ------------------------------------------ 
Presente req.  c/ entrada  n. 679,  de  93.05.11,   anexando  mapa 
de areas,  declaracao  informando  quem  vai  executar  a  obra  e  
projecto de infraestruturas telefonicas, referente ao projecto  de 
construcao de um edificio no lote 4, sito  no  Gaveto  da  Rua  da 
Floresta/Estrada da Costa do  Norte.   Presente  parecer  da  DPU. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o mapa de areas. 
Envie-se ao Telecom  o  projecto  de  infraestruturas telefonicas. 
Solicita-se a CHCE o projecto de isolamento termico". ------------ 
 
3 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
3.1 - JOSE FRANCISCO BATISTA TELO - Loteamento nas Percebeiras:--- 
Presente req. c/ entrada n. 528,  de  93.05.07,  na  qualidade  de 
procurador de Clotilde Pereira Telo  Ribeiro,  Ilda  Maria  Mendes 
Batista   Telo  e  de   Maria  de  Lurdes  Peniche  Telo  Pereira,  
solicitando aprovacao do projecto de licenciamento da operacao  de 
loteamento do predio n. 130 - H, sito nas Percebeiras. ----------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado  a  operacao  de 
loteamento de acordo com a planta  de  sintese  apresentada.  Para 
emissao do alvara de loteamento o requerente devera: 1- Apresentar 
projecto   com   infraestruturas   electricas  (B.T.  e  I.P.); 2-  
Caucionar as infraestruturas; 3- Realizar a escritura de cedencias 
4- Pagar a T.M.U.; 5- Pagar o  terreno  camarario  conforme  valor 
apresentado". ---------------------------------------------------- 
 
4 - OBRAS MUNICIPAIS: -------------------------------------------- 
4.1 - ENARPLA  -  ARQUITECTURA,  ENGENHARIA  E  PLANEAMENTO, LDA.-   
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Fiscalizacao  da  empreitada  das  obras  rodoviarias  do  arranjo 
paisagistico e da proteccao da falesia da Avenida Vasco da Gama: - 
A Camara Municipal tomou conhecimento  do  Relatorio  Mensal  n. 5   
referente  a Fiscalizacao efectuada  no  periodo  de   93.05.01  e   
93.05.31. -------------------------------------------------------- 
 
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 22.00  horas.------------------ 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


