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             Aos  VINTE  SETE  de  OUTUBRO  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 18.00 Horas.-------------------------------------- 
I - EXPEDIENTE PUBLICO: ------------------------------------------ 
1 - FILIPE FELISMINO NUNES PALET - Loteamento Porto Covinho: ----- 
O Sr. Eng. Palet explanou detalhadamente todo o  seu  processo  de 
loteamento e solicitou a Camara a emissao do alvara de loteamento. 
A Camara Municipal informou que ira analisar o processo. --------- 
 
2 - SEIS COMERCIANTES DA  RUA  SERPA  PINTO:    Solicitaram  maior 
abertura do periodo de acesso as lojas  das  Ruas  Francisco  Luis 
Lopes e Serpa Pinto.  Solicitam, tambem,  maior  fiscalizacao  dos 
Parques de estacionamento para cargas e descargas  pela  parte  da 
PSP.    A  Camara  Municipal  ira  aguardar  experimentalmente  os  
resultados das ultimas decisoes sobre esta materia.--------------- 
 
3 - MERCADO MUNICIPAL (Greve dia 29 de Outubro de 1993): --------- 
Estiveram  presentes  dois comerciantes  que  expuseram  sobre  os 
inconvenientes da greve do proximo dia 29  de  Outubro.  Aprovada, 
por unanimidade, a entrega das chaves do  Mercado  a  Comissao  de 
Comerciantes. ---------------------------------------------------- 
 
4 - MARIA ANTONIA VILHENA:    Esta municipe  solicitou  informacao 
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sobre a possibilidade de construcao de uma  esplanada  coberta  no 
Largo do Cine-Teatro Vasco da Gama.  A Camara  Municipal  decidiu, 
aceitar a apresentacao de uma planta para analise. --------------- 
 
5 - LUIS MANUEL CORDEIRO FERREIRA:  Solicitou a  Camara  Municipal 
informacao sobre as obras na sua casa sita na Rua da Floresta,  ja 
anteriormente   decididas.   A  Camara  Municipal  deliberou,  por 
unanimidade,  adjudicar a Manuel  J.  Correia,  parte  das  obras,   
respeitantes  a  referida moradia, por 932.000$00, ficando a parte   
das  obras  do  exterior (quintal e garagem)  para  execucao  pelo  
pessoal camarario. ----------------------------------------------- 
Apresentar a conta a NESTE para  cobranca,  justificando  conforme 
consta do processo. ---------------------------------------------- 
 
II - ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------- 
1 - X SEMANA CULTURAL DA  CASA  DO  ALENTEJO  EM  TORONTO:  O  Sr.  
Presidente informou a Camara sobre a forma grandiosa como decorreu  
a X Semana Cultural da Casa do  Alentejo  em  Toronto, com  enorme    
participacao da comunidade portuguesa em todas as  iniciativas,  e  
reflexo da sua importancia, a presenca  do  Primeiro  Ministro  de  
Ontario e de varias outras personalidades provinciais e locais. -- 
Foram  ofertados  5  volumes  iguais  intitulados  "Dedicatorias -  
Versos  por Antonio Santos" e 2 publicacoes do Poeta Manuel Caeiro  
de Pavia. Enviar estas publicacoes para a Biblioteca Municipal.--- 
Enviar a Sra.  Eng.  Vera  documentacao  referente a  controle  de  
poluicao, rede de distribuicao da agua e  tratamento  de  residuos 
domesticos, na area metropolitana de Toronto.--------------------- 
Enviar para o Centro Cultural Emmerico Nunes, quinze  desenhos  de  
Manuel Ribeiro de Pavia. ----------------------------------------- 
 
2 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte de 18 a 
24 de Outubro/93.  A  CMS  suporta  integralmente  os  respectivos 
custos nos termos do Regulamento.--------------------------------- 
 
III - EXPEDIENTE GERAL:------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 -   DUARTE RODRIGUES E ANA PAULA RODRIGUES: ------------------ 
Presente carta c/ entrada n. 8444, de 93.09.13, apresentando o seu 
projecto no ambito da aprendizagem, divulgacao e promocao de Belas 
Artes, pelo que solicita cedencia de um espaco com cerca de 200 m2 
a fim de viabilizar tal projecto.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho  de:" A  Camara  Municipal  reconhece de todo o interesse 
esta  iniciativa.  No  entanto  nao  temos  de  momento  quaisquer 
espacos que possamos disponibilizar". ---------------------------- 
 
1.2 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO: ------ 
Presente of. c/  entrada  n. 1575,  de  93.10.19,  informando  ter 
emitido parecer favoravel quanto ao requerimento da PGS - Promocao 
e  Gestao de  Areas  Industriais  e  de  Servicos,  SA,  quanto  a  
exploracao de Areeiros localizados a Norte  da  Carbogal,  predios  
rusticos inscritos na matriz sob os arts. 1, 55 e 56 da Seccao F.- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o  licenciamento 
deste estabelecimento.   Cobrar  as  taxas  devidas  aplicando  os  
valores praticados pela Direccao-Geral de Geologia e Minas".------ 
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1.3 - JOSE ANTONIO CORREIA MINEIRO: ------------------------------ 
Presente carta c/ entrada n.  9612, de 93.10.20, na  qualidade  de 
arrendatario da habitacao n. 22 do Bairro do Farol, solicita troca 
por outra habitacao, maior, devido  a  dimensao  do  seu  agregado  
familiar.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara 
Municipal compreende a situacao do requerente mas de  momento  nao 
tem quaisquer hipoteses de lhe dar solucao". --------------------- 
 
1.4 - MINISTERIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRACAO DO TERRITORIO:- 
Presente   of.  c/  entrada  n.  9602,  de  93.10.20,  solicitando  
participacao no Coloquio "O Ordenamento Espacial  Europeu  no  pos 
Maastricht", a realizar no Porto, nos dias 05 e 06 de Novembro/93. 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento. 
Nao nos e possivel estar presentes. Arquive-se". ----------------- 
 
1.5 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Medalha de Merito Desportivo 
Municipal:     Presente  of.  c/  entrada  n. 9677,  de  93.10.20, 
solicitando nomeacao  do  representante  da  Camara  Municipal  na 
Comissao de Analise e Atribuicao.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Nos termos do art. 5 do  Regulamento  nao  compete  a 
Assembleia   Municipal   constituir   a   Comissao  de  Analise  e  
Atribuicao.  E representante da Camara  Municipal  na  Comissao  a   
Sra.  Vereadora Eugenia que  preside  e  que  devera  solicitar  a   
designacao dos restantes membros". ------------------------------- 
 
1.6 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINES - Agradecimento: ------- 
Presente of. c/ entrada n. 9690, de 93.10.21, agradecendo o  apoio 
prestado aquando da deslocacao ao Brasil  pela  realizacao  do  IV  
Congresso das Misericordias.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de: "Tomamos conhecimento".--------------------------------------- 
 
1.7 - STAL - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO 
LOCAL:  Presente carta c/ entrada n. 9687, de  93.10.21,  enviando 
pre-aviso de greve para o dia  29  de  Outubro/93.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "A Camara  Municipal  manifesta  total 
solidariedade  para  com  a   justa  luta  dos  trabalhadores  das  
autarquias locais e faz votos  de  que  os  seus  objetivos  sejam 
totalmente atingidos.  Informar a populacao". -------------------- 
 
1.8 - MORADORES NAS  CASAS  PERTENCENTES  AOA  CAMINHOS  DE  FERRO 
PORTUGUESES: ----------------------------------------------------- 
Presente   abaixo  assinado  c/   entrada  n. 2334,  de  93.10.21,  
solicitando intervencao da Camara para o facto de  terem  recebido 
da CP cartas que nao viabilizam a alienacao das casas que habitam. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Acusar a recepcao. Enviar 
aos subscritores copia da posicao da  Camara  Municipal  de  Sines 
sobre a materia que foi enviada a CP em 93.10.20". --------------- 
 
1.9 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES: ------ 
Presente of. c/ entrada n. 9729,  de  93.10.22,  informando  sobre 
algumas accoes ja promovidas ou em preparacao, face aos  problemas 
relacionados   com  o  valor  do  FEF  para  1994.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".--------------- 
 
1.10 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Agradecimento:------- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 9782,  de  93.10.25,  agradecendo  
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colaboracao no jantar do 27. Aniversario do Clube.  Mereceu,   por 
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento". --------------- 
 
1.11 - NESTE CHEMICALS: ------------------------------------------ 
Presente fax c/ entrada n. 9848, de  93.10.26,  informando  que  a  
partir de 01 de  Janeiro  de  1994,  o  Director  Geral  da  Neste  
Polimeros SA e Neste Produtos  Quimicos, SA.,  sera  o  Sr.  Joost  
Schrevens.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.12 - AMBITUR ATM EDICOES E PUBLICIDADE, LDA.: ------------------ 
Presente   fax  datado  de  93.10.27,   solicitando   participacao 
publicitaria na  36.  Edicao  do  Jornal  Ambitur.   Mereceu,  por  
unanimidade,   o   despacho   de:"Nao   estamos  interessados  por 
dificuldades orcamentais". --------------------------------------- 
 
1.13- ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS DO SUL 
Presente of. c/ entrada n. 9689, de 93.10.21, convidando  a  estar 
presente no Coloquio "Gas natural e tecnologias",  a  realizar  em 
Setubal no dia 93.10.28.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Tomamos conhecimento.  Por afazeres profissionais nao e  possivel 
a nossa presenca". ----------------------------------------------- 
 
1.14 - AMDB - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA:------- 
Presente of. c/ entrada n.9769, de 93.10.25, convidando a assistir 
a cerimonia inaugural do Polo do CEFA,  em  Beja,  no  dia  29  de 
Outubro de 1993. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Informar 
que por motivos profissionais, nao poderemos estar presentes".---- 
 
1.15 - COSTA AZUL - REGIAO DE TURISMO DE SETUBAL: ---------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9401, de 93.10.14, convocando para  uma 
reuniao extraordinaria da Comissao Regional, no dia 28 de Outubro/ 
/93.    Mereceu,  por    unanimidade,   o   despacho   de:"Tomamos  
conhecimento.   Informar  que  por  afazeres  profisionais  nao  e  
possivel  a presenca do Sr.  Presidente  da  Camara  Municipal  de  
Sines". ---------------------------------------------------------- 
 
1.16 - MANUEL RAFAEL AMARO DA COSTA: ----------------------------- 
Presente   carta  c/   entrada  n.  9448,  de  93.10.15,  enviando  
documentacao diversa com interesse historico para o Concelho.----- 
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Acusar  a  recepcao.  
Agradecer o envio desta documentacao ao Sr. Eng. Amaro da Costa  e 
envia-la para a Biblioteca". ------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - ENCARGOS BANCARIOS: ---------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o  mapa  anexo  referente  a   encargos 
bancarios de esc. 2.071.740$50. ---------------------------------- 
 
2.2 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE SINES: ------------------ 
Ratificada, por unanimidade, a decisao do Sr. Presidente da Camara 
data de 93.10.26, solicitando que a Conta  a  Ordem  desta  Camara            
Municipal fique a descoberto ate ao montante de 25 mil contos,  no 
periodo compreendido entre 25 e 31 de Outubro/93. ---------------- 
 
2.3 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, SA. - IP em Porto Covo:---- 
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Presente of. c/ entrada n.  9498, de 93.10.18, enviando  orcamento 
no valor de 204.189$00+IVA, para substituicao de parte  da  IP  em 
Porto Covo.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Adjudicado a 
EDP a obra em epigrafe, pelo valor mencionado". ------------------ 
 
2.4 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, SA. - IP do Bairro Maritimo 
e Bairro Operario:  Presente of. c/ entrada n.  9212, de 93.10.18,  
enviando orcamento no valor de 27.218$00+IVA  para  realizacao  da 
obra em epigrafe.  Ratificada, por unanimidade, a decisao  do  Sr.  
Vereador Ferreira Costa de adjudicar a EDP a realizacao desta obra 
pelo valor indicado. --------------------------------------------- 
 
2.5 - EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, SA. - IP  na  Rua  Sacadura 
Cabral, Largo dos Penedos das Indias: ---------------------------- 
Presente of. c/ entrada n.  9502, de 93.10.18, enviando  orcamento 
no valor de 240.766$00+IVA, para realizacao da obra em epigrafe.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Adjudicado a EDP  a  obra  
em epigrafe, pelo valor mencionado". ----------------------------- 
 
2.6 - FRANCISCO DO ROSARIO BATE: --------------------------------- 
Presente req. c/ entrada  n.  2356,  de  93.10.26,  solicitando  o 
prazo de dois anos para pagamento dos restantes 50%  do  valor  de 
aquisicao do lote 15 da Quinta de Joao  Mendes,  que  adquiriu  em 
hasta publica de 93.10.20, repartidos em dois pagamentos de 25%.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido". -------------- 
 
2.7 - ANTONIO DA LUZ HELENA: ------------------------------------- 
Presente carta  c/  entrada  n.  9534,  de  93.10.19,  solicitando 
elaboracao da escritura de  cedencia  do  direito  de  superficie, 
referente ao lote 21 da Courela da Cruz, a fim de possibilitar   a 
pedido  de  emprestimo  bancario.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido". ------------------------------------------ 
 
2.8 - REPARTICAO DE FINANCAS DO CONCELHO DE SINES: --------------- 
Presente   of.  c/  entrada  n.  9568,  de  93.10.19,  solicitando 
informacao sobre se  a  Baseandaimes, Lda,  possui  algum  credito 
vencido ou a vencer  e em caso afirmativo que  se  considere  como 
penhoradas essas verbas, ate ao valor de  7.953.479$00.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"A parecer do Dr. Leonel ou da Dra. 
Lidia sobre a obrigatoriedade desta situacao".-------------------- 
 
2.9 - ASSOCIACAO SOCIO-PROFISSIONAL DA POLICIA: ------------------ 
Presente  carta  c/  entrada  n. 9772,  de  93.10.25,  solicitando 
comparticipacao financeira a fim de poder levar a efeito uma festa 
natalicia para os filhos dos Policias e convidados.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado um subsidio de 10.000$00".--- 
 
2.10 - MESTRES AGENCIA DE PUBLICIDADE LDA.: ---------------------- 
Presentes cartas  datadas de 08 de  Setembro de 1993,  solicitando 
autorizacao  para  afixacao  de duas bandeirolas, conforme memoria 
descritiva que anexa, uma na Av. General Humberto Delgado e  outra 
na Rua Marques de Pombal.  Mereceram,  ambas  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido, a titulo precario". ----------------------- 
 
2.11 - PUBLIVERDE - PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA.:------------------- 
Presentes requerimentos c/ entradas ns. 2097  e 2098,  datados  de 
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93.09.09, solicitando autorizacao para afixacao de  duas  molduras  
publicitarias, na Av. General Humberto Delgado,   conforme memoria  
descritiva  e plantas de localizacao que anexa.  Mereceram,  ambos 
por unanimidade, o despacho de:"Deferido, a titulo precario". ---- 
 
2.12 - BRIMPEX - SOCIEDADE DE REPRESENTACOES, LDA.:--------------- 
Presente carta c/ entrada n. 9709, de 93.10.21, convidando para  o 
acto de apresentacao oficial do novo conceito  de  "Gravataria  de 
Empresa", a realizar no Hotel Lisboa Plaza, nos dias 21  e  22  de 
Outubro/93.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Visto. 
Arquive-se". ----------------------------------------------------- 
 
2.13 - IAPMEI - INSTITUTO DE APOIO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E 
AO    INVESTIMENTO:       Deliberado,  por  unanimidade,  fazer  a  
assinatura da revista "Pequena e Media  Empresa",  pelo  valor  de 
1.500$00. Enviar os exemplares para a Biblioteca. ---------------- 
 
2.14 - PAGAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das seguintes facturas:---- 
2.14.1 - N. CB930240, da EDP, no valor de 128.992$00, referente  a 
comparticipacao em 3 postes de IP junto as habitacoes de municipes  
na Estrada da Costa do Norte junto a esteita das pipe-lines; ----- 
2.14.2 - N. 228, da ENARPLA, no valor de 618.601$00, referente  ao 
decimo primeiro pagamento da  fiscalizacao  da  Avenida  Vasco  da 
Gama;------------------------------------------------------------- 
2.14.3 - N. 3597, da CAVOP, no valor  de  1.878.537$00,  referente 
a   1.  situacao   de  trabalhos   contratuais  da  empreitada  de  
"Implantacao de acessos da Escola Secundaria Rua B e  rotunda;---- 
 
2.14.4 - N.  107,  dos  Servicos  Sociais  dos  Trabalhadores  das  
Autarquias de Sines, no valor de 152.631$00, referente a diferenca 
entre a receita e despesa, do  mes  de  Setembro,  na  Cantina  da  
Escola Primaria n. 2.--------------------------------------------- 
 
2.15 - FACTURAS - AJUSTES DIRECTOS: ------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, o mapa anexo  de  ajustes  directos  no  
valor total de 1.702.808$00. ------------------------------------- 
 
IV - 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 3.122.032$00.--- 
E, ainda, os materiais constantes na consulta a praca  n. 227  (10 
sofas e  10  cadeiras,  para  a  Casa Mortuaria),  a  Resmet,  por  
288.260$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   2.814.778$00.  O Sr.  Vereador  Salvador  nao 
participou nas votacoes referentes as aquisicoes a Electro-Simples 
E, ainda, para a Escola Pre-Primaria da Escola  n. 2,  um  armario  
a Tecnisines, pelo valor de 37.096$00 e 1 escadote,  por 7.690$00,  
com Luis Faria Godinho. ------------------------------------------ 
 
V - EXPEDIENTE DE OBRAS:------------------------------------------ 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
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1.1 - PROJECTOS E CONSTRUCOES DE JOAO ARAUJO VICENCIO, LDA:-------  
Presente req. c/ entrada n. 1322, de 93.10.06, solicitando emissao 
de certidao comprovativa de que o predio sito  no  Loteamento  das  
Percebeiras, lote 2, tem condicoes para ser constituido em  regime 
de propriedade horizontal.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de:"Indeferido. Transcrever o parecer tecnico".------------------- 
 
1.2 - FORTUNATA ROSA MARQUES BOTO CORREIA:------------------------ 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1451,  de  93.10.26,  solicitando  
autorizacao  para ceder o lote 239, sito na  ZIL-2,  ao  Sr.  Joao  
Carlos Cristovao Louro. Mereceu, por unanimidade,  o  despacho de: 
"Deferido".-------------------------------------------------------  
 
1.3 - ANA SOFIA MACHADO DOS SANTOS NOBRE:------------------------- 
Presente  carta  c/  entrada  n.  1574,  de  93.10.19,  da  Camara  
Municipal de Lisboa informando que nao foi  possivel  notificar  a  
Sra. em referencia, a proceder a demolicao das obras  clandestinas 
sitas no lote B-7 do Bairro  Joaquim  da  Costa,  em  Porto  Covo.  
Mereceu,  por  unanimidade, o despacho  de: "Pretendendo a  Camara  
Municipal concretizar a demolicao destes clandestinos, solicita-se 
ao Dr.  Leonel  o  necessario  parecer  juridico  sobre  o  "modus  
operandi"."-------------------------------------------------------  
 
2 - VIABILIDADES DE CONSTRUCAO: ---------------------------------- 
2.1 - ROSA MARIA DE SOUSA FERNANDES NORBERTO:--------------------- 
Presente  req.  c/   entrada  n. 1206,  de  93.09.16,  solicitando 
informacao sobre viabilidade de reconstrucao  e ampliacao  de  uma  
moradia sita na Rua da  Floresta,  lote  4,  em  Sines.   Presente  
parecer da DPU, com o seguinte teor:"Devera manter  o  afastamento   
de 1.5 metros ao limite do terreno, um indice maximo de construcao  
de 0.7, materiais tradicionais (telha na cobertura e  madeira  nas  
caixilharias) e a mesma utilizacao para os pavimentos - habitacao.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer  
tecnico que devera ser trancrito para a requerente para os devidos  
efeitos".--------------------------------------------------------- 
 
3 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
3.1 - COIBAL - CONSTRUCOES, LDA:---------------------------------- 
Presente  req. c/  entrada  n.  1345,  de   93.10.11,  solicitando 
aprovacao do estudo previo referente a construcao de  um  edificio  
de tres pisos, a  levar  a  efeito  na  Rua  Maria  Lamas,  Sines.  
Presente  parecer  tecnico  da  DPU,  com  o  seguinte   teor:  "A  
implantacao de um muro/painel com 8 metros de altura que  vai  ser  
utilizado como espaco livre de lazer/esplanada.  Esta zona,  assim  
com a nova implantacao apresentada pelo edificio nao  se  encontra  
de acordo com o Plano de Urbanistico para a  Zona  de  Entrada  da  
Vila. No entanto, entende-se ser uma tentativa de intervencao real 
sobre o problema (obstaculizacao do Cemiterio).  Aconselha-se  por  
isso a apresentacao de um  projecto  de  arranjos  exteriores  que 
inclua o tratamento a dar a toda esta zona envolvente, assim  como 
a responsabilidade pela sua execucao  e  projecto."  Mereceu,  por 
unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido.  Transcrever  o  parecer  
tecnico. Aprovada  a  nova  implantacao  proposta.  Rectificada  a  
deliberacao de 93.10.06, no que respeita a area de construcao  que  
e de 1.116 m2 e nao de 1160 m2, conforme entao referido".--------- 
 
                                                           .../... 
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3.2 - J. SILVA LOBO - CONSTRUCAO CIVIL, LDA:---------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1281,  de  93.09.29, solicitando  
a anulacao do projecto de licenciamento anteriormente apresentado, 
e solicitando a aprovacao de novo  projecto de  construcao  de  um  
edificio de seis pisos + cave, a levar a efeito no  Loteamento  da   
Judice Fialho, lote 2, em Sines. Presente parecer da DPU. Mereceu,  
por  unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido,  com  os  seguintes  
condicionamentos:     1-  Deve  apresentar  plantas  dos   alcados  
posteriores;  2- Deve apresentar planta volumetrica com o edificio  
a nascente;  3- Deve apresentar plano de cores;  4- Calcular a TMU  
face ao aumento de areas e a mudanca de utilizacao".--------------  
  
3.3 - JOSE EDUARDO SALGADO CARMONA E SILVA:----------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1320,  de  93.10.06, solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito na Urbanizacao da Investifinatur -  art. 30.,  lote 21,  em 
Porto Covo. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido."------------------------------------------- 
 
3.4 - MANUEL GIL:------------------------------------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1258,  de  93.09.23,  solicitando  
a reapreciacao do projecto de construcao de uma moradia a levar  a  
efeito no Monte da Bemposta, Porto Covo.  Presente parecer da DPU, 
com o seguinte teor:"Aconselha-se que sejam actualizados todos  os  
elementos correspondentes a este processo  ( caderneta  predial  e  
registo de propriedade), ja que a area  do  terreno  anteriormente 
apresentada era de 8,2 ha e agora e de 8,9648 ha. Assim, de acordo 
com o PDM admite-se uma possibilidade  de  construcao  superior  a 
indicada  anteriormente,  sendo  de  180 m2  a  area  destinada  a  
habitacao  e 180 m2 a area destinada a apoio a agricultura."------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se com o parecer  
tecnico. E aprovado o projecto apresentado".---------------------- 
 
3.5 - MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES:----------------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1248,  de  93.09.22,  solicitando  
aprovacao do projecto de alteracoes/ampliacao referente a um  fogo  
(Fraccao I), sito na Rua Carvalho Araujo, n. 17,  Sines.  Presente  
parecer da DPU, com o seguinte teor:"A volumetria de 4 pisos,  que  
nao  constitui um obstaculo para esta zona  (admite-se  5  pisos). 
A marquise proposta no recuo existente do 4. piso, com todo o  seu 
plano envidracado vem criar uma ruptura com o existente construido 
Em alternativa propoe-se o  fecho/ampliacao  deste  espaco  com  a  
utilizacao de materiais tradicionais". Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Concorda-se com o  parecer  tecnico  que  devera  ser  
transcrito para a requerente."------------------------------------ 
 
3.6 - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LOUSA:----------------------------- 
Presente carta c/ entrada n.  1507,  de  93.10.04,  solicitando  a 
reapreciacao do despacho  de  93.09.16,  referente  ao  pedido  de 
substituicao das caixilharias em madeira por aluminio termolacado, 
com caixilhos em lacado a branco e as portadas  em  verde  escuro,  
nos vaos exteriores  do  Hotel  -  Apartamentos,  em  Porto  Covo.  
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Indeferido.  A  Camara  
Municipal  mantem  o  despacho  de  93.09.16  com  as  respectivas  
justificacoes".--------------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 
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3.7 - JOSE LUIS AMADOR ROSA: ------------------------------------- 
Presente processo 142/92, referente a construcao de uma moradia no 
lote  10  da  Urbanizacao  da  Baixa  de  S.  Pedro.   O  projecto  
encontra-se aprovado desde a deliberacao camararia de 93.03.24   e 
que por esquecimento nao ficou mencionado em acta. --------------- 
 
4 - OBRAS MUNICIPAIS:--------------------------------------------- 
4.1 - ACESSO A ESCOLA SECUNDARIA DE SINES - RUA B E ROTUNDA:------ 
Presente carta datada de 93.10.21,  da CAVOP apresentando proposta 
de  substituicao  do  pavimento  em  rega  betominosa  por   semi- 
-penetracao, sendo o preco de 732.072$00 a mais. Presente  parecer    
da DSU. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Aprovada  a  
alteracao proposta pela Cavop,  bem  como  os  respectivos  custos 
(previstos) 732.072$00".------------------------------------------ 
 
4.2 - ENARPLA - ARQUITECTURA, ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA:------ 
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. 9 
referente  a Fiscalizacao  efectuada  no  periodo  de  93.09.07  a  
93.10.11.--------------------------------------------------------- 
 
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 03.30  horas.------------------ 
 
 
E  eu,____________________________  (Eugenia  de   Jesus  Amador),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


