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             Aos VINTE E OITO e TRINTA de JULHO 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 : EUGENIA DE JESUS AMADOR                              
             MANUEL ANTONIO DE CAMPOS BOTELHO DA LANCA           
             CARLOS ALBERTO DO RIO SALVADOR                     
             CESAR LUIS DA SILVA BEJA                         
             ANTONIO GONCALVES CORREIA                       
 
FALTAS JUSTIFICADAS - JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA (Ferias)      
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 17.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE GERAL:--------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - DIRECCAO GERAL DOS ESPECTACULOS E DAS ARTES - Campo de Tiro: 
Presente of. c/ entrada n. 5508, de 93.06.03, solicitando  parecer 
sobre a viabilidade de instalacao de um campo de  tiro,  requerido 
pela Comissao de Moradores da Quinta dos Passarinhos. Mereceu, por  
maioria com o voto contra do Sr. V.  Correia,  o  despacho  de: "A   
Camara Municipal atribui parecer  favoravel  ao  licenciamento  do   
Campo de Tiro da Comissao  de Moradores da Quinta dos Passarinhos,   
tendo em atencao e de  acordo   com   a   memoria   descritiva   e  
justificativa anexa ao projecto, que  as  modalidades  de  tiro  a  
praticar sao:----------------------------------------------------- 
1- Tiro aos pratos em prancha simples-----------------------------  
2- Tiro aos pratos em prancha olimpica --------------------------- 
3- Tiro aos pratos em fosso universal----------------------------- 
4- Tiro aos pratos em fosso olimpico------------------------------ 
De-se  conhecimento  a  Comissao  de  Moradores  da   Quinta   dos  
Passarinhos".----------------------------------------------------- 
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II - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - CHCE -  COOPERATIVA  DE  HABITACAO  E  CONSTRUCAO  ECONOMICA  
"UNIDADE E ACCAO", CRL:------------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade,  a  isencao  da  taxas  de  construcao,  
referentes as construcoes nos lote 2, 3 e 4 sitos no Gaveto da Rua   
da Floresta/Estrada da Costa do Norte, em Sines.------------------   
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
2.1 - JOSE ELIAS DA SILVA DUARTE:--------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 875,  de  93.07.09,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  42,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.2 - ROGERIO RUIVO LOPES FERRAO:--------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 806,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  43,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.3 - OLGA MARIA DE CARVALHO E SOUSA PINTO DE MORAIS E OUTRO:----- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 871,  de  93.07.09,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur, art. 30, nos lotes  44  e  
45,  em Porto  Covo.   Presente  parecer  da  DPU.   Mereceu,  por  
unanimidade,   o   despacho   de:  "Deferido,   com   o   seguinte  
condicionamento:     - Devera utilizar no soco a cor azul".------- 
 
2.4 - JOSE MIGUEL LOPES GONCALVES:-------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 807,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  46,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.5 - INVESTIFINATUR, INVESTIMENTOS E  FINANCIAMENTOS  TURISTICOS,  
LDA:-------------------------------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 847,  de  93.07.07,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  47,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.6 - INVESTIFINATUR, INVESTIMENTOS E  FINANCIAMENTOS  TURISTICOS,  
LDA:-------------------------------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 848,  de  93.07.07,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  48,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
 
                                                           .../... 



 
 
      ACTA N. 30 
                  
                       (Reuniao de 93.07.28 e 30) 
 
                                                            PAG. 3 
 
 
 
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.7 - GRACA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO E OUTRO:---------------------  
Presente   req.   c/  entrada  n. 808,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  56,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.8 - FRANCISCO NUNO DA CUNHA PEREIRA PALHA:-----------------------  
Presente   req.   c/  entrada  n. 809,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  57,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.9 - FRANCISCO NUNO DA CUNHA PEREIRA PALHA:---------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 810,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  58,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.10 - JOSE PEDRO SANCHEZ DE ABREU CASTELO BRANCO:---------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 811,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  59,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.11 - ANTONIO CARLOS LARROUDE TRIGO DA ROZA:--------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 873,  de  93.07.09,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  60,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.12 - VICTOR MANUEL LOPES CENTENO:------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 812,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  61,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.13 - JOAO MARIA TRIGUEIROS DE SOUSA ALVIM:---------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 813,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  62,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
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despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.14 - PEDRO MIGUEL DA ROZA LEAL:--------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 814,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  63,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.15 - ROSA MARIA BARREIRO DA CRUZ VENTURA ROQUE FARINHA:--------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 815,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  64,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.16 - JOAQUIM MIGUEL FERREIRA MENDES:---------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 874,  de  93.07.09,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  65,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.17 - ANTONIO MANUEL ANDRADE DIAS PRACA:------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 817,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  66,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.18 - SOFIA MARIA GUIMARAES PINTO CARDOSO SARAIVA DE REFOIOS:---- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 816,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  67,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.19 - MARIO ALBERTO SABINO HILARIO:------------------------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 818,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  68,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul, em alternativa ao calcario bujardado" 
 
2.20 - INVESTIFINATUR, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS  TURISTICOS,  
LDA:-------------------------------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 849,  de  93.07.07,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  69,  em  
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Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.21 - ALONSO MANUEL CHAVES ALMEIDA FERNANDES E OUTRO:------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 819,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  70,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.22 - PAULO FERNANDES HOMEM DE LUCENA E OUTRO:------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 820,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  71,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.23 - JOAQUIM JORGE DA FONSECA FREITAS E OUTRO:------------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 821,  de  93.06.30,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  84,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.24 - JOSE DANIEL PEREIRA RITO ALVES E OUTRO:--------------------  
Presente   req.   c/  entrada  n. 872,  de  93.07.09,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  85,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.25 - IRENE RITO MATEUS ALVES E OUTRO:--------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 914,  de  93.07.21,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur,  art.  30,  lote  86,  em  
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, com o seguinte condicionamento:    - Devera  
utilizar no soco a cor azul".------------------------------------- 
 
2.26 - MARIA LUISA VIANA LOPES SOARES DE JESUS: ------------------ 
Presente  req.  c/  entrada  n.  792,  de  93.06.29,   solicitando  
aprovacao do projecto de construcao de um edificio de quatro pisos 
mais um recuado e cave, a levar a efeito na Rua  Joao  Soares,  em  
Sines Presente parecer da DPU. Mereceu, por unanimidade o despacho   
de: "Deferido, com o seguinte  condicionamento: - Devera  ceder  a  
Camara Municipal por escritura publica  o  terreno  do  logradouro   
deste quarteirao".------------------------------------------------ 
 
3 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
3.1 - CELJOP - CONSTRUCAO CIVIL, LDA:----------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.  453,  de  93.04.21,  apresentando  os  
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projectos  das  varias  especialidades  tecnicas,  referentes   ao  
projecto de  Loteamento  do  predio  rustico  inscrito  na  matriz  
cadastral sob o n. 114, Seccao H, sito nas Percebeiras, em  Sines. 
Presentes os pareceres tecnicos dos respectivos servicos.--------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o  projecto  dos 
arruamentos. Aprovada a emissao do Alvara de Loteamento apos:----- 
- Cobranca  da  TMU;     - Caucao  bancaria  das  infraestruturas;  
- Escritura de cedencia de terreno".------------------------------ 
 
3.2 - FILIPE FELISMINO NUNES PALET - Loteamento de Porto Covinho:- 
Presente of. c/ entrada n. 1184, de 93.07.23, da Firma  Estudos  e 
Projectos  de  Arquitectura  Paisagista,  Lda,   enviando  parecer  
referente ao Loteamento em  epigrafe.  Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Quanto ao Loteamento:    Face a  
posicao da  CCRA,  aos  compromissos  da  Camara  Municipal  neste  
processo, as intencoes da  Investifinatur  e  as  posicoes  do Sr.   
Engo. Palet, a Camara Municipal  sugere  que  seja  realizada  uma  
reuniao com todos os intervenientes no ambito de ser  concretizado 
um acordo que de resposta aos varios interessados em presenca".--- 
 
ERAM 03.00 HORAS DO DIA 93.07.29  FORAM  ENCERRADOS  OS  TRABALHOS 
RECOMECANDO OS MESMOS NO DIA 93.07.30 PELAS 17.00 HORAS.---------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - SACRISTIA BAR  -  Esplanada  -  Encerramento  da  Rua  Teofilo  
de Braga:     A Camara Municipal nao concorda  com  o encerramento  
ao transito desta Rua. ------------------------------------------- 
 
2 - REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO  E  UTILIZACAO  DO  PAVILHAO  DOS 
DESPORTOS E TANQUE DE APRENDIZAGEM DE NATACAO: ------------------- 
Aprovado, por unanimidade,  o  Regulamento  em  epigrafe.   Mandar 
fazer 500 exemplares, apos aprovacao da Assembleia Municipal, para 
onde seguira. ---------------------------------------------------- 
 
3 - FIALI 93 - Formalidades de abertura:-------------------------- 
Presente informacao da Directora de Departamento Administrativo  e 
Financeiro, anexando lista de convites  e  solicitando  indicacoes 
de formalidades no acto de abertura da Feira marcada para as 21.00 
H do dia 13 de Agosto.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: 
"Aprovada a relacao de convites em anexo.  Aprovado a presenca  da 
Banda da Sociedade Musical Uniao Recreio Sport Siniense e Fanfarra 
dos Bombeiros Voluntarios de Sines. Convidar tambem o Sr. Ministro  
Valente de Oliveira". -------------------------------------------- 
 
4 - REVISTA DE IMPRENSA:  Foram vistos e analisados os recortes da   
imprensa  com  interesse para a Autarquia e o Concelho.----------- 
 
5 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 19 a 
25 de  Julho/93.   A  CMS  suporta  integralmente  os  respectivos 
custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE GERAL - Continuacao:------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.2 - FRANCISCO ESPERANCA SANTOS CANAVERDE - Proposta de aquisicao 
da habitacao n. 28 sita na Rua Pedro Alvares Cabral: ------------- 
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Presente carta c/ entrada n. 7574, de 90.08.08, manifestando,   na 
qualidade de expropriado do extinto Gabinete  da  Area  de  Sines, 
interesse  na  aquisicao  da  referida  habitacao.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"A Camara Municipal de Sines  nao  esta  
interessada na venda deste predio por motivos urbanisticos, pois e 
natural o futuro alargamento da Rua Pedro Alvares Cabral". ------- 
 
1.3 - CUSTODIA MARIA GONCALVES- Proposta de aquisicao da habitacao 
n. 10, sita na Rua Pedro Alvares Cabral: ------------------------- 
Presente carta c/  entrada  n. 11430,  de  90.08.08,  manifestando  
interesse  na  aquisicao  da  referida  habitacao.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"A Camara Municipal de Sines  nao  esta  
interessada na venda deste predio por motivos urbanisticos, pois e 
natural o futuro alargamento da Rua Pedro Alvares Cabral". ------- 
 
1.4 - PALMIRA MARIA RAPOSO CANASTRA -  Proposta  de  aquisicao  da 
habitacao n. 12, sita na Rua Pedro Alvares Cabral: --------------- 
Presente carta c/  entrada  n. 11436,  de  90.08.08,  manifestando 
interesse  na  aquisicao  da  referida  habitacao.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:A Camara Municipal de  Sines  nao  esta  
interessada na venda deste predio por motivos urbanisticos, pois e 
natural o futuro alargamento da Rua Pedro Alvares Cabral". ------- 
 
1.5 - MOVEIS SEROMENHO & PEREIRA, LDA. - estacionamento:---------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1756,  de  93.07.17,  solicitando  
que sejam tomadas providencias para  evitar  o  estacionamento  de 
veiculos frente ao seu estabelecimento  sito  na  Rua  Marques  de 
Pombal, n. 121.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara 
Municipal solicita ao Sr. Pires uma  proposta  de  estacionamentos 
para a Rua Marques de Pombal". ----------------------------------- 
 
1.6 - CARLOS MANUEL MARCELINO CUNHA: ----------------------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 7083,  de  93.07.21,  solicitando 
concessao de licenca de venda directa ao publico, no Largo Marques 
de Pombal, em Porto Covo, durante os dias e  as  horas  concedidas 
para o comercio de artesanato local.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Solicitar parecer a Junta de Freguesia de Porto Covo" 
 
1.7 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - 1. Festival da Cerveja 
de Sines: Presente of. c/ entrada n. 7062, de 93.07.21, informando 
pretender levar a efeito de 26 a 29 de Agosto p.f., o  1. Festival 
da Cerveja de Sines e solicitando cedencia do Castelo e apoio  nas 
infraestruturas necessarias.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"Aprovado a cedencia do Castelo e todos  os  apoios  logisticos 
necessarios e que estejam ao alcance da Camara Municipal". ------- 
 
1.8 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO - Recenseamento eleitoral:- 
Presente of. c/  entrada  n. 7113,  de  93.07.22,  comunicando  os 
resultados da actualizacao do  recenseamento  eleitoral,  sendo  o 
total de inscritos de 961.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de: "Tomamos conhecimento.Envie-se nos termos da lei ao STAPE/MAI" 
 
1.9 - INSTITUTO NACIONAL DE HABITACAO - Premio INH 1993: --------- 
Presente of. c/ entrada n. 7104, de 93.07.22, enviando exemplar do 
catalogo - Premio INH 1993 - com os empreendimentos galardoados.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".-- 
 
                                                           .../... 
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1.10 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA:---------------- 
Presente of. c/ entrada n. 7111, de 93.07.22,  enviando  copia  de 
proposta de hastear semanalmente a bandeira de Dili, como acto  de 
solidariedade  para com Xanana Gusmao. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de: "Tomamos conhecimento".------------------------------ 
 
1.11 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA: ------------------ 
Presente carta c/ entrada n. 7114, de 93.07.22, enviando documento 
intitulado "Porque falhou o Plano de Desenvolvimento  Regional  no 
Alentejo?", elaborado pelo GERAR - GRUPO DE ESTUDOS E REFLEXAO  DE  
AMBITO  REGIONAL.    Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:  
"Tomamos conhecimento". ------------------------------------------ 
 
1.12 - ESCOLA C+S DE SINES - 333 - Professoras do 8. Grupo - B:--- 
Presente of.  c/  entrada  n. 7143,  de  93.07.23,  agradecendo  a 
colaboracao   prestada  no   ano  lectivo   findo.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".--------------- 
 
1.13 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO:------   
Presente   of.  c/   entrada  n. 7132,  de  93.07.23,  solicitando  
divulgacao  do  Programa  ILE  de  Mulheres  93  (Orientacoes   de  
Candidatura de Subvencao para iniciativas  locais  de  emprego  de 
mulheres).  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento..  Envie-se copia para a Associacao  de  Artesaos  de 
Sines e divulgue-se na radio e imprensa locais". ----------------- 
 
1.14 - REPARTICAO DE FINANCAS DE SINES - Afixacao de Edital:------ 
Presente of. c/ entrada n. 7163, de 93.07.26, solicitando afixacao 
de edital referente ao processo executivo n. 66.0/91, relativo   a 
venda de predio rustico penhorado a Isabel Maria Jesus Vilhena.--- 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento. 
Proceder a afixacao do edital". ---------------------------------- 
 
1.15 - JORNAL DO BARREIRO - Publicidade: ------------------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 7169,  de  93.07.26,  solicitando 
colaboracao publicitaria na edicao especial sobre Turismo na Costa 
Azul.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Nao e  possivel  a 
nossa colaboracao publicitaria por dificuldades orcamentais".----- 
 
1.16 - CAMARA MUNICIPAL DE SILVES - 7.  Conferencia  Internacional 
para o Estudo e Conservacao da Arquitectura em Terra - "Terra 93": 
Presente of. c/ entrada n.7167, de  93.07.26, solicitando presenca 
na referida Conferencia  que se realiza de 24 a 29 de Outubro p.f. 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento. 
Arquive-se". ----------------------------------------------------- 
 
1.17 - FEIRA DE ARTESANATO, GASTRONOMIA E  ACTIVIDADES  ECONOMICAS  
DO CONCELHO DE NISA - 04 A 08 DE AGOSTO:    Presente convite  para 
visitar a referida Feira. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.18 -ASSOCIACAO DE ARTESAOS DE SINES- Feira de Artesanato de Nisa 
Presente carta c/ entrada n. 7280, de 93.07.28, solicitando  apoio 
na deslocacao de quatro artesaos a Nisa.  Presente proposta da Sra 
Vereadora Eugenia no sentido da Camara Municipal de Sines suportar 
os  encargos  com  a  deslocacao  de  dois artesaos,  visto  que a 
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Organizacao da Feira so paga a um.  Ira a pintora de ceramica,  os 
bilros e trabalho em pele, e tambem, a exposicao da CMS. --------- 
Mereceu,   por  unanimidade,  o  despacho  de:"Concorda-se  com  a  
proposta da Sra. Vereadora Eugenia". ----------------------------- 
 
1.19 - CONVENADI - COMPRA VENDA E ADMINISTRACAO DE PREDIOS, SA.:-- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1788,  de  93.07.20,  solicitando  
autorizacao para abertura de um furo  para  fornecimento  de  agua  
para rega e abastecimento domestico, no predio rustico 31,  Seccao   
II, sito na Cabeca da Cabra, Porto Covo.-------------------------- 
Presente parecer tecnico da Sra. Eng. Celia  Marques,  propondo  o 
deferimento condicional e emissao de uma certidao  semelhante   as 
passadas anteriormente, tendo em conta  o  despacho  de  92.02.05. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer  
tecnico".--------------------------------------------------------- 
 
1.20 - ANTONIO FERNANDES MOUTINHO: ------------------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1821  de  93.07.21,   solicitando  
autorizacao para abertura de um furo  para  fornecimento  de  agua  
para rega e abastecimento domestico, no predio rustico 31,  Seccao   
P, sito no Paiol.  Presente parecer  tecnico  da  Sra.  Eng. Celia   
Marques,  propondo  o deferimento condicional  e  emissao  de  uma  
certidao  semelhante  as passadas anteriormente, tendo em conta  o   
despacho  de  92.02.05.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Concorda-se com o parecer tecnico".------------------------------ 
 
1.21 - GEMINACAO SINES - NEWMARKET - Anulacao do processo: ------- 
Presente processo referente a deliberacao sobre a geminacao  entre 
Sines e Newmarket, anexando informacao do Sr. Presidente da Camara 
propondo o encerramento do processo e seu  arquivamento,  uma  vez 
que nao teve oportunidade de ter sequencia e nao se justificar   a 
sua concretizacao.  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"A 
Camara Municipal concorda com o arquivamento do processo, mantendo 
relacoes de amizade com a Camara Municipal de Newmarket". -------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 144:------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
Operacoes Orcamentais    (menos)  16.414.543$00 
Operacoes de Tesouraria           44.425.723$50 
 
2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL  N. 18:    Aprovada, por unanimidade, a 
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 14.500.000$00. ---------------------------------------- 
 
2.3 -   ENCARGOS BANCARIOS: -------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o  mapa  anexo  referente  a   encargos 
bancarios, no valor total de 475.544$00. -------------------------  
 
2.4 - M. SANTOS & IRMAO - LIMPEZAS, LDA.: ------------------------ 
Presente carta c/ entrada n. 7204, de 93.07.26, enviando  proposta 
no valor de 112.970$00+IVA/mes, para limpeza do Mercado  Municipal 
de Sines, durante os meses de Agosto  e  Setembro.  Aprovado,  por 
unanimidade, a realizacao de um contrato de prestacao de  servicos 
com a referida empresa e nas condicoes propostas. O ajuste directo 
justifica-se devido a urgencia do servico. ----------------------- 
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2.5 - ONDA AZUL - PUBLICIDADE E MARKETING - Publicidade: --------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 6517,  de  93.07.05,  solicitando 
autorizacao para colocacao de  uma  faixa  publicitaria,  na  zona 
central da Vila,  em  arvores  existentes  no  local,  relativa  a 
Universidade Moderna, Polo Universitario de Setubal.  Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Deferido a titulo precario".---------- 
 
2.6 - CCRA - COMISSAO  DE  COORDENACAO  DA  REGIAO  DO  ALENTEJO - 
Programa Operacional para o Litoral Alentejano: ------------------ 
Presente of. c/ entrada n.  6878, de 93.07.14, informando que   as 
normas vigentes no quadro Comunitario de Apoio impoem  a  execucao 
de 100% de  decisao  do  programa,  para  se  transferir  o  saldo  
referente ao ultimo ano, nao  podendo  proceder  ao  pagamento  da 
despesa, relativa ao projecto "Acessos aos Terminais Portuarios  e 
Porto de Pesca . Av. Vasco da Gama - 2. fase", conforme  mapa  que 
anexa, ate se perfazer o valor global  necessario.   Mereceu,  por  
unanimidade,   o  despacho   de:"Tomamos   conhecimento.     De-se  
conhecimento a Administracao do Porto  de  Sines  e  a  Assembleia  
Municipal de Sines, para os devidos efeitos". -------------------- 
 
2.7 - ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES -  
Presente    of.  c/   entrada  n.   7133,  de  93.07.23,  enviando  
documentacao sobre contencioso  dos  Municipios  a  proposito  dos  
Matadouros Municipais.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: 
"A Contabilidade devera apurar se a Junta  Nacional  dos  Produtos 
Pecuarios cumpriu as suas  obrigacoes  financeiras  com  a  Camara 
Municipal de Sines, tal como previsto no DL 448/85".-------------- 
 
2.8 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Subsidio - Dancas de salao:-- 
Presente carta c/ entrada n.  7138, de 93.07.23, solicitando apoio 
financeiro a fim de  possibilitar  a  deslocacao  a  Sines  de  um  
professor de danca Frances - Vice Campeao Nacional.   Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado  um  subsidio  extraordinario 
de 100.000$00, para os efeitos pretendidos nesta carta". --------- 
 
2.9 -  DIRECCAO-GERAL DOS ESPECTACULOS E DAS ARTES - Projecto   de 
Itinerancia - Confirmacao do Concerto do Duo Lusiada:------------- 
Presente carta c/ entrada  n. 7136,  de  93.07.23,  confirmando  a 
realizacao do referido Concerto no dia 10 de Setembro p.f..------- 
Aprovado,   por  unanimidade,  a  atribuicao  de  um  subsidio  de  
15.000$00 ao Centro Cultural Emmerico Nunes, para o espectaculo em 
epigrafe. -------------------------------------------------------- 
 
2.10 -  UNIAO RECREIO E SPORT SINIENSE - SOCIEDADE MUSICAL:------- 
Presente carta  c/  entrada  n. 7279,  de  93.07.28,  apresentando 
orcamento para sonorizacao e iluminacao dos palcos das  festas  de 
Agosto 93 (Festa da Sardinha  e FIALI)  e  mencionando  os  apoios  
necessarios a responsabilidade da CMS.   Mereceu, por unanimidade,    
o   despacho  de:"Adjudicado por 225.000$00  com  o transporte dos  
equipamentos. Tal deve-se ao facto da FIALI  so durar tres dias. O   
resto  fica  ao  cuidado  da  Sra.  Vereadora Eugenia". ---------- 
 
2.11 - FAZENDA NACIONAL - Manuel de Jesus Correia:---------------- 
Presente informacao da Directora de Departamento Administrativo  e 
Financeiro, anexando auto de penhora, referente a execucao que   a 
Fazenda Nacional move a Manuel de Jesus Correia, por divida de IVA 
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de 1990 e indicando as providencias a efectuar sobre o assunto.--- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento.   A 
atencao da Sra. Dra. Lidia e da Seccao de Contabilidade". -------- 
 
2.12 - TRATAMENTO DO RELVADO DO ESTADIO MUNICIPAL: --------------- 
Presente o processo sobre o assunto em epigrafe com  a  informacao  
do Sr. Vereador do Pelouro de que o tempo ideal para este tipo  de 
trabalho foi ultrapassado. Mereceu, por unanimidade,o despacho de: 
Concorda-se. Arquive-se". ---------------------------------------- 
 
2.13 - TERBAL TERRAPLANAGENS, BARRAGENS E LAVOURA, LDA.:---------- 
Aprovado, por unanimidade,  o  pagamento  da  factura  n. 237,  de  
4.088.050$00+IVA, referente a  Empreitada  de "Infraestruturas  na  
ZIL  2. ---------------------------------------------------------- 
 
2.14 - MANUEL J. CORREIA - CONSTRUCOES: -------------------------- 
Aprovado. por unanimidade, o pagamento das seguintes facturas:---- 
N. 138, de 1.109.613$00+IVA, referente  a  25%  da  Empreitada  de 
reparacao geral das casas ns. 2, 6, 8, 12, 24 e 28  do  Bairro  do 
Farol; 
N. 139, de 1.178.463$00+IVA, referente  a  25%  da  Empreitada  de 
reparacao geral das casas n. 117, 164 e 233 do Bairro 1. de Maio.- 
 
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 1.181.215$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 1.901.144$00. E, ainda, a ILUMINACAO DECORATIVA  
DA  IGREJA  MATRIZ  E  DA  CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS SALVAS, por  
480.000$00+IVA, a Cabacinha Electricidade, Lda, unico concorrente, 
face a urgencia do trabalho, nas condicoes propostas. ------------ 
 
3 - MOBILIARIO PARA O GABINETE DA SRA. ENG. ROSA RODRIGUES:------- 
Presente processo referente ao assunto  em  epigrafe.  Deliberado, 
por unanimidade, fazer consulta  para  aquisicao  de  uma  cadeira 
ergonomica, conforme proposta da Sra. Eng. Rosa.  Enviar,  depois, 
todo o processo a parecer do Sr. Vereador Ferreira Costa. -------- 
 
IV - PESSOAL:----------------------------------------------------- 
1 - ANTONIO MANUEL PEREIRA DE FIGUEIREDO CARDOSO: ---------------- 
1.1 - Presente informacao da Seccao de Pessoal, comunicando que  o 
contrato de avenca com o epigrafado termina no dia 21 de Agosto de 
1993.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"De  acordo  com  a  
vontade de ambas as partes o contrato termina em 21 de  Agosto  de  
1993". ----------------------------------------------------------- 
 
1.2 - Presente carta datada de Julho/93, agradecendo todo o  apoio 
e colaboracao  da  Camara  Municipal  no  desempenho  das  tarefas  
prestadas no ambito da sua assessoria que se considera terminada a 
partir de 21 de Agosto  de  1993.   Mereceu,  por  unanimidade,  o 
despacho de:"Tomamos conhecimento". ------------------------------ 
 
3 -  HELDER  BORGES  LAGE  -  Termo   do  curso  Animador  Social/ 
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/Organizacao & Planeamento: -------------------------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7175,  de  93.07.26,  informando  ter 
terminado o  referido curso,  conforme  documentos  que  anexa,  e  
agradecendo os apoios da Camara nos tres anos de duracao do Curso. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
V - EXPEDIENTE DE OBRAS (Continuacao):---------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.2 - JOSE FLORENCIO DE CAMPOS: ---------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 916, de 93.07.21, solicitando cedencia 
do lote 176 da Quinta dos Passarinhos, destinado a  construcao  de 
habitacao propria para seu  filho.   Mereceu,  por  unanimidade, o 
despacho de:"Indeferido. O lote 176 da Quinta dos Passarinhos  ira 
ser   atribuido,  nos   termos  do   Regulamento  ao   concorrente  
classificado a seguir a ultima distribuicao". -------------------- 
 
1.3 - ANTONIO DA CONCEICAO NUNES: -------------------------------- 
Presente carta  c/  entrada  n.  1112,  de  93.07.12,  solicitando  
cedencia de um lote de terreno  na  ZIL 2,  para  parqueamento  de 
maquinas   e  equipamentos  de  construcao  civil.   Mereceu,  por 
unanimidade, o despacho de:"Aprovada a atribuicao ao requerente do  
lote 1133 de 1.095 m2, sito na ZIL 2". --------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
2.27 - AIRES ALVES MENDONCA: ------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 853,  de  93.07.07,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito no lote 83 do  loteamento  da  Investifinatur, Art. 30,  em 
Porto Covo.  Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade, o  
despacho  de:"Deferido.  O requerente  podera  prosseguir  com  os 
projectos das especialidades". ----------------------------------- 
 
2.28 - LUIS MANUEL DA CONCEICAO PEREIRA E JOAQUIM MARIA NOBRE: --- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 939,  de  93.07.26,  solicitando  
aprovacao do projecto de ampliacao de um armazem  sito  na  ZIL 3,   
lotes 18-19, a fim  de  o  mesmo  ser  legalizado.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:" Deferido. Cobrar taxas nos termos  do 
Regulamento, para obras clandestinas". --------------------------- 
 
2.29 - LEONOR DUARTE LOUZEIRO: ----------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n.783, de 93.06.25, solicitando concessao 
de licenca de construcao de um muro com 1.80 m de altura e 2 m  de 
comprimento, conforme peca desenhada que anexa,  a levar a  efeito  
junto a sua moradia sita no Largo Joao de Deus, n. 9, em Sines. -- 
Presente o parecer favoravel da DPU, desde que a altura do muro  a 
executar   nao  ultrapasse  o  peitoril  dos  vaos  da  edificacao  
existente localizada no lote adjacente.  Mereceu, por unanimidade, 
o despacho de:"Deferido. Transcrever  o  parecer tecnico".  O  Sr. 
Presidente nao participou, nos termos  legais,  na  votacao  deste 
requerimento. ---------------------------------------------------- 
 
3 - LOTEAMENTOS (Continuacao): ----------------------------------- 
3.3 - INVESTIFINATUR - INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS TURISTICOS:- 
- Alvara 1/93 - Artigo matricial 47, EE: ------------------------- 
Presente   fax  c/   entrada  n. 1175,  de  93.07.21,  da  GAPOC -  
Arquitectura e Engenharia, SA., solicitando esclarecimentos  sobre 
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se sao possiveis alteracoes, desde que justificadas, aos poligonos  
de implantacao definidos nas  plantas  de   trabalho  do  referido  
loteamento.  Presente  parecer  tecnico  da  DPU  referindo,  como    
conclusao que, desde que as alteracoes a implantacao dos edificios 
nao excedam os 3% da area fixada anteriormente, podera  o  tecnico   
apresentar somente uma  planta  com  as  novas  implantacoes  para   
aprovacao. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Concorda-se  
com o parecer tenico da Sra. Arq. Graca que devera ser  transcrito  
para o requerente". ---------------------------------------------- 
 
4 - OBRAS MUNICIPAIS: -------------------------------------------- 
4.1 - OBRAS NO  EDIFICIO  ONDE  FUNCIONA  O  CEMETRA -  CENTRO  DE  
MEDICINA DO TRABALHO DA AREA DE SINES: --------------------------- 
Presente   parecer  do  Sr.   Vereador  Ferreira  Costa,  sobre as 
obras a executar, derivadas da obra do Centro de Saude, e que  sao 
as seguintes: 1- No Hall de Entrada - (Substituicao do tecto falso 
e  do  mosaico vinilico do pavimento);  2 - Na  Sala  de  Reunioes 
-(Execucao de uma porta de acesso ao patio interior,  pintura   da 
caixilharia e colocacao de vidro); 3 - No Corredor (Subsituicao do 
tecto falso, do mosaico  vinilico  do  pavimento  e  pinturas  das 
paredes.    Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara 
concorda em executar as obras acima referidas. Solicitar propostas 
a tres firmas locais.  Informar o Cemetra". ---------------------- 
 
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.------------------ 
 
 
E  eu,____________________________  (Eugenia  de   Jesus  Amador),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


