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             Aos  DEZ de  NOVEMBRO 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 17.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------- 
1 - VENDA DE TERRENOS EM HASTA PUBLICA: -------------------------- 
Considerando que: 
1 - A Administracao do Porto de  Sines  iniciou  a  construcao  do  
Porto de Recreio, cuja  marina tera capacidade para 200 iates;---- 
2 - Com esta infraestrutura aumentam substancialmente as condicoes 
objectivas para o investimento turistico na Vila de Sines;-------- 
3 - A Camara Municipal e  proprietaria  dos  terrenos  frontais  a  
Marina, designadamente os Artigos matriciais 204 H e 202 H (parte). 
A Camara Municipal delibera, por maioria, com votos contra dos Srs 
Vereadores Lanca e Salvador: ------------------------------------- 
Colocar a venda em hasta publica os terrenos referidos, no ponto 3 
nas seguintes condicoes:------------------------------------------ 
PARCELA A - Art. 204 H 
            AREA - 8.500 m2 (aprox.) 
            INDICE DE CONSTRUCAO: 0,7 
            NUMERO MAXIMO DE PISOS: 4 
            UTILIZACAO  DOS  PAVIMENTOS:  Hotelaria,   Servicos  e   
            Habitacao 
            BASE DE LICITACAO: 85.000 contos. 
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PARCELA B - Art. 202 H (parte) 
            AREA: 7.800 m2 (aprox.) 
            INDICE DE CONSTRUCAO: 0,7 
            NUMERO MAXIMO DE PISOS: 4 
            UTILIZACAO  DOS  PAVIMENTOS:  Hotelaria,   Servicos  e   
            Habitacao 
            BASE DE LICITACAO: 78.000 contos. 
 
DATA DA HASTA PUBLICA: 22 de Novembro, pelas 15.00 H, no  Edificio 
dos Pacos do Concelho. 
CONDICOES DE PAGAMENTO: 50% no acto da arrematacao e os  restantes 
50% no acto de realizacao da escritura, a 30 dias. 
Deliberado, por unanimidade, solicitar  autorizacao  a  Assembleia  
Municipal, nos termos da lei. ------------------------------------ 
Publicitar na imprensa Nacional (DN), Regional (DA) e Local. 
 
2 - REVISTA DE IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse 
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
3 - UTILIZACAO DE TRANSPORTES:------------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, os mapas de pedidos de transporte de 25 
a 31 de Outubro/93 e de 01 a 07 de Novembro de 1993. A CMS suporta   
integralmente os respectivos custos nos termos do Regulamento.---- 
 
I - EXPEDIENTE GERAL:--------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - AMLA - ASSOCIACAO DOS  MUNICIPIOS  DO  LITORAL  ALENTEJANO - 
Programa Operacional do Alentejo:   Presente  fax  c/  entrada  n.  
9311, de 93.10.12, enviando copia de documento sobre o assunto  em  
epigrafe com vista a propor alteracoes no ambito  do  novo  Quadro 
Comunitario de Apoio.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.2 - ASSOCIACAO DE CICLISMO DO DISTRITO DE SETUBAL: ------------- 
Presente of. c/ entrada n. 9537, DE 93.10.19, solicitando marcacao 
de uma reuniao sobre a realizacao da 10. edicao do  Grande  Premio  
Ciclismo da Regiao de Turismo de  Setubal "Costa  Azul".  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento. Arquive-se" 
 
1.3 - MARIA TERESA RAMOS MANUEL - Proposta de aquisicao de fogo:-- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 9721,  de  93.10.21,  propondo  a  
aquisicao do 3. andar frente, sito no Bloco C, n. 29,  da  Rua  da  
Floresta.  Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  de:" A  Camara  
Municipal, ainda nao decidiu proceder a venda dos fogos  do  Bloco 
29 da Rua da Floresta, pelo que  nao  e  aprovada  a  proposta  da 
requerente". ----------------------------------------------------- 
 
1.4 - PARQUE DE CAMPISMO DE SINES - COMISSAO  ARBITRAL - Balneario 
n. 3:  Presente carta c/ entrada n. 10021, de 93.11.02, informando 
ter sido escolhido como terceiro arbitro na  referida  Comissao, o 
Sr. Eng. Joaquim da  Silva  Pinto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Tomamos conhecimento. Anexar ao processo". --------- 
 
1.5 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO: ------ 
Presente of. c/ entrada n.9982, de 93.11.02, enviando documentacao 
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sobre  atrasos  na  avaliacao  de  predios  pelas  Reparticoes  de  
Financas.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento.  Informar o Sr.  Presidente  da CCRA  que  a  Camara 
Municipal  de  Sines  da  cumprimento  ao  art. 30  do  Codigo  da  
Contribuicao Autarquica". ---------------------------------------- 
 
1.6 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ: ---------------------------- 
Presente of. c/ entrada  n. 10065,  de  93.11.03,  informando  ter  
aceitado   o  convite   para  visita   a  Sines,  por  altura  das  
comemoracoes  do dia do Municipio, tendo para o efeito  programado 
a deslocacao de 20 a 27 de Novembro. Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de: "Tomamos conhecimento".------------------------------ 
 
1.7 - GAT - GABINETE DE APOIO TECNICO: --------------------------- 
Presente  of.  c/  entrada  n. 100093,  de  93.11.04,  solicitando  
confirmacao do numero de  pessoas  que  irao  estar  presentes  no  
jantar de Aniversario  do  GAT  (11  de Novembro).   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".--------------- 
 
1.8 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Campeonato Nacional de Dancas  
de  Salao:   Presente  carta  c/  entrada  n. 10111, de  93.11.05,  
solicitando concessao de um subsidio de 100.000$00, a fim de fazer 
face as despesas com a organizacao do referido Campeonato. ------- 
Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho   de:"Por   dificuldades  
orcamentais nao e possivel satisfazer o presente pedido". -------- 
 
1.9 - COMISSAO DE CARNAVAL DE SINES - I Encontro de  Comissoes  de 
Carnaval:   Presente  carta  c/  entrada  n. 10118,  de  93.11.08,  
solicitando presenca no referido Encontro que se realiza em Torres 
Vedras, nos dias 13 e 14 de Novembro/93. Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Face a compromissos ja assumidos a CMS  nao  podera  
estar presente  neste I Encontro.  Como a Comissao de Carnaval  de 
Sines ja conhece as posicoes da  Camara  Municipal  em  relacao  a  
problematica do Carnaval/94, estara   certamente  a  vontade  para  
tomar as posicoes que melhor  se ajustem aos nossos objectivos".-- 
 
1.10 - SHOW TIME - FORMACAO E ANIMACAO DESPORTIVA, LDA.:---------- 
Presente of. c/ entrada n. 10161, de 93.11.08, sobre a  realizacao 
de tres Seminarios subordinados ao  tema  "Gestao  e  animacao  de 
infraestruturas desportivas", conforme programa que anexa. Mereceu  
por unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Nao  e 
possivel a nossa presenca face a compromissos ja assumidos". ----- 
 
1.11 - GAT - GABINETE DE APOIO TECNICO - Jantar de Aniversario:--- 
Presente of. c/ entrada n. 10248, de 93.11.09,  informando  que  o  
referido jantar se realiza no  Restaurante  Quinta  do  Giz, Santo  
Andre, no dia 93.11.11.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.12 - CAMARA   MUNICIPAL  DE  MERTOLA   - Inauguracao  do  Nucleo 
Paleocristao  do  Museu  de  Mertola:    Presente  convite  para a 
referida inauguracao que se realiza no dia 13 de Novembro/93. ---- 
Mereceu, por unanimidade  o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento. 
Agradecer o convite. Nao  e  possivel  a  nossa  presenca  face  a 
compromissos ja assumidos". -------------------------------------- 
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1.13 - DIRECCAO-GERAL  DE  TURISMO  -  Reclamacao  Restaurante  "O 
Chafariz":  Presente of. c/ entrada n. 8461, de 93.09.14, enviando 
processo referente a uma reclamacao  de  um  cliente  relativa  ao 
estabelecimento em epigrafe.   Presente  parecer  juridico  do Dr. 
Leonel, sugerindo  que  os  factos  objecto  de  reclamacao  sejam 
participados ao Tribunal da Comarca de Santiago do Cacem, para  os 
efeitos convenientes.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: 
"Devolver o processo a Direccao-Geral de Turismo, informando sobre 
o  parecer  do  Dr.  Leonel,  para  os  efeitos  que  tiverem  por 
convenientes". --------------------------------------------------- 
 
1.14 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES - Cedencia de instalacoes: --- 
Presente parecer do Dr. Leonel Batista,  referindo que o protocolo 
de cedencia das instalacoes ocupadas pelo Ginasio Clube  de Sines, 
constituira o titulo de um contrato de  comodato  entre  a  Camara 
Municipal e aquela colectividade, conforme minuta que apresenta.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado a feitura de  um 
contrato de comodato entre a Camara Municipal de Sines e o Ginasio 
Clube de Sines, conforme minuta elaborada pelo Dr. Leonel. ------- 
Preparar o contrato para assinatura". ---------------------------- 
 
1.15 - GRUPO DE CONCESSIONARIOS  DO  MERCADO  MUNICIPAL  DE  SINES  
- Assalto ao Mercado (Noite de 28 para 29 de Marco/93): ---------- 
Presente parecer juridico  do  Dr.  Leonel  quanto  ao  pedido  de 
indemnizacoes  por  concessionarios   do  Mercado   Municipal,  em 
consequencia do referido  assalto.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A Camara Municipal  esta  disponivel  para  ajudar  a 
minorar os prejuizos consequentes do assalto  ao  Mercado.  O  Sr.  
Vereador Cesar realizara reuniao com os queixosos  para elaborarem 
proposta a uma proxima reuniao de Camara". ----------------------- 
 
1.16 - CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS SALVAS - Visitantes:----------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento  de  terem  sido  de  140  o  
numero de visitantes, no mes de Outubro/93. ---------------------- 
 
1.17 - TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE SANTIAGO DO CACEM - Herdade 
da Parreira - Arquivamento de Processos criminais: --------------- 
Presente of. c/ entrada n. 3645, de 93.04.14, informando ter  sido 
ordenado o arquivamento  dos autos  relativos  a  participacao  da  
Camara  Municipal  de Sines, de um crime de falsas declaracoes que 
atribuia aos fiscais da Reparticao  de  Financas  do  Concelho  de  
Sines e aos proprietarios da Herdade da  Parreira.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:" "Tomamos conhecimento.Arquive-se".--- 
 
1.18 - DIRECCAO  REGIONAL  DO  AMBIENTE  E  RECURSOS  NATURAIS  DO  
ALENTEJO:   Presente of. c/ entrada n.10121, de 93.11.05, enviando 
os resultados das analises  efectuadas  em  amostras  colhidas  em  
93.10.06, nas praias da area de Sines.  Presente parecer  da  Sra. 
Eng. Vera, sobre o assunto.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho 
de:"Tomamos conhecimento". --------------------------------------- 
 
1.19 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES- Campeonato Nacional de Dancas 
de Salao:    Presente  carta  c/  entrada  n. 10199, de  93.11.08, 
informando sobre a forma como decorreu o referido Campeonato.----- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
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1.20 - MARIA LUISA DA SILVA POLICIA GONCALVES: ------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1968,  de  93.08.16,  solicitando 
autorizacao para instalar um estabelecimento comercial  "Pronta  a 
Vestir" na Travessa da Alegria, n. 3 A, em  Porto  Covo.  Presente 
parecer favoravel da Junta de Freguesia de Porto  Covo.   Presente 
parecer desfavoravel da DPU, referindo que a alteracao  pretendida  
da utilizacao de  um  quarto  daquele  fogo  para  estabelecimento 
comercial contraria o RGEU (art. 65)  e  o  Regulamento  Geral  de 
Higiene e Seguranca do Trabalho nos  estabelecimentos  comerciais, 
visto que o pe direito livre minimo devera ser 3 metros,  alem  de 
que necessita de uma instalacao sanitaria de  apoio  exclusivo  ao 
estabelecimento.    Mereceu,   por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido. Transcrever o parecer tecnico". --------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 215:------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
Operacoes Orcamentais    (menos)   48.040.990$00 
Operacoes de Tesouraria            70.274.871$00  
 
2.2 -   ALTERACOES  ORCAMENTAIS  Ns . 29  e  30:  Aprovadas,   por  
unanimidade, as  referidas  alteracoes  que  apresentam  tanto  na  
reducao como no reforco os valores de 9.151.410$00 e 1.300.000$00, 
respectivamente. ------------------------------------------------- 
 
2.3 - ENCARGOS BANCARIOS: Aprovado, por unanimidade, o mapa  anexo   
referente a encargos bancarios no valor de esc. 2.368.634$50. ---- 
 
2.4 - CONSUMOS DE GASOLEO -  Outubro 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 359.837$00, 23.744$00 e 7.737$000, respectivamente.   Cobrar  o 
gasoleo ao Ginasio Clube de  Sines,  ao  Vasco  da  Gama  Atletico 
Clube, as Juntas de Freguesia  de  Sines  e  de  Porto  Covo,  nos  
valores   de   37.973$00,   206.318$00,   11.116$00   e  4.447$00,  
respectivamente.-------------------------------------------------- 
 
2.5 - VENDA DE TERRENOS EM HASTA PUBLICA - EDITAL N. 70/93:------- 
Homologada, por unanimidade, a acta do resultado da hasta  publica 
realizada aos 20 de Outubro  de 1993.  Nao  apareceram  licitantes 
para os lotes A, B e C,  sitos  na  Av. D.  Pedro  I,  tendo  sido 
adjudicado a FRANCISCO DO ROSARIO BATE, o lote  15  da  Quinta  de 
Joao Mendes, por 2.596.125$00. ----------------------------------- 
 
2.6 - JOSE MANUEL DE CARVALHO ROQUE - Aquisicao de terreno: ------ 
Presente requerimento datado de  93.11.11,  apresentando  proposta 
para aquisicao do lote 97, sito na Estrada da Floresta, pelo valor 
de 12.000$00/m2. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovada 
a venda do lote 97 ao requerente nas condicoes previstas no Edital 
que procedeu a venda deste terreno e cujas hastas publicas ficaram  
desertas". ------------------------------------------------------- 
 
2.7 - EDUARDO SILVA FERREIRA - Aquisicao de terreno: ------------- 
Presente carta c/ entrada n.10267, de 93.11.10, propondo aquisicao 
de uma parcela de terreno com a area de 420 m2,  que  confronta  a 
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Norte com o seu lote sito na Estrada do Farol, n. 38. Mereceu, por  
unanimidade,   o  despacho  de:" Aprovada  a  venda  directa  para 
complemento do lote de uma area de 420 m2  a  12.000$00/m2  (preco 
base de licitacao realizado na zona)". --------------------------- 
 
2.8 - ANA - AEROPORTOS E NAVEGACAO AEREA - Vistoria  ao  Aerodromo 
de  Sines:    Presente  of.  c/  entrada n.  10209,  de  93.11.09,  
informando que para efectuar a vistoria ao aerodromo, para efeitos  
de  classificacao,  e  necessario  a  aceitacao  do  orcamento  de  
100.000$00.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado   o 
pagamento da vistoria no valor de 100.000$00". ------------------- 
 
2.9- APROVADO, POR UNANIMIDADE, O PAGAMENTO DAS SEGUINTES FACTURAS 
2.9.1 - N. 5302, da GRAFICA SANTIAGO, LDA, no valor de  46.400$00, 
referente a 1.000 livros "Dia do Concelho" de 1992; -------------- 
 
2.9.2 - N. 161,  de  MANUEL  J. CORREIA, no valor de 2.911.779$00, 
referente a reparacao das casas  ns. 6, 8, 12, 24 e 28  do  Bairro 
do Farol, conforme autos de medicao que anexa; ------------------- 
 
2.9.3 - N. 183,  de  MANUEL  J. CORREIA, no valor  de  583.499$00, 
referente a trabalhos de reparacao  na  casa n. 2,  do  Bairro  do  
Farol, conforme auto de medicao que anexa; ----------------------- 
 
2.9.4 - N. GF093026, da SOMEC - Soc. Metropolitana de Construcoes, 
SA.,  no  valor  de  11.235.384$30,  referente  a  "Empreitada  de  
construcao da Escola Secundaria  T42; ---------------------------- 
 
2.10 - ENARPLA - ARQUITECTURA, ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.:---- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 9376,  de  93.10.13,  solicitando 
pagamento da factura n. 196, no valor de  77.140$00,  referente  a 
analise das reclamacoes por erros  e  omissoes  na  Empreitada  da 
Avenida Vasco da Gama; ------------------------------------------- 
Mereceu, por maioria, o despacho de:"A  Camara  Municipal  entende  
que o valor apresentado para pagamento dos  erros  e  omissoes  do  
Projecto no valor de 484.300$00 (factura  n. 180, de 93.04.08),  e 
suficiente e nao justifica esta nova facturacao, pelo que  nao  se  
aceita o seu  pagamento  nos  termos  do  contrato.   Os  Senhores 
Vereadores Lanca e Salvador votaram contra pelos motivos inversos" 
 
2.11 - AUGUSTA MARIA PRATA: -------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento de 250.000$00, referente  a 
mao de obra na execucao da garagem da sua habitacao sita na Rua da 
Floresta, n. 16, conforme deliberacao tomada anteriormente. ------ 
 
2.12 - MANUEL ANTONIO SOUSA POMBINHO, LDA. - Publicidade:--------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 2109,  de  93.09.13,  solicitando  
autorizacao para instalar anuncios  luminosos,  conforme  desenhos  
que anexa, no novo estabelecimento sito na Rua Antonio Aleixo.---- 
Presente   parecer  tecnico   com  o  seguinte   teor:"Nao  se  ve  
inconveniente na instalacao dos reclamos luminosos propostos  pelo 
requerente desde que as colunas existentes na parte da  frente  do  
alcado principal fiquem completamente livres dos reclamos em  toda  
a sua  extensao.   Mereceu,  por   unanimidade,   o  despacho  de: 
"Concorda-se com o parecer tecnico que devera ser transcrito  para 
o requerente para os devidos efeitos". --------------------------- 
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2.13 - AJUSTES DIRECTOS - FACTURAS: ------------------------------ 
Aprovado,  por  unanimidade,  o  mapa  anexo  no  valor  total  de 
184.900$00. ------------------------------------------------------ 
 
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 506.277$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   1.290.557$00.  O Sr.  Vereador  Salvador  nao 
participou na votacao referente a Electro Simples. --------------- 
E, ainda, 50 contadores  20 mm,  Serie  Douro,  com  ligadores,  a  
Resopre, por 492.594$00,  de acordo  com  o  parecer  tecnico  dos  
Servicos. -------------------------------------------------------- 
E, ainda, adjudicar 9 fatos de treino, por 13.600$00/unidade   e 9  
pares  de tenis por  6.900$00/cada  par,  a Sines/Sport,  para  os 
tecnicos desportivos  municipais,  conforme  parecer  tecnico  dos 
Servicos.  (Consulta 221.)---------------------------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - G.A.T. - GABINETE DE APOIO TECNICO - Loteamento do Farol:--- 
Presente carta c/ entrada n. 1670,  de  93.11.08,  enviando  pecas  
escritas e desenhadas  referentes ao Loteamento do Bairro do Farol 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovados os projectos de 
aguas, esgotos e arruamentos da Urbanizacao do Farol."------------   
 
1.2 - FRANCISCO DE OLIVEIRA FRANCO:-------------------------------  
Presente  req.  c/  entrada  n.  1316,  de  93.10.04,  solicitando  
autorizacao  para proceder a desanexacao de  um  lote  de  terreno  
sito na Cadaveira de Baixo,  em  Sines,  com  6,0759  ha  em  duas  
parcelas iguais. Presente parecer da DPU. Mereceu, por unanimidade  
o despacho de:"Deferido, face a descricao da caderneta predial que  
refere ser o terreno de cultura arvense cuja unidade  de cultura e 
de 2,5 ha."------------------------------------------------------- 
 
1.3 - ANTONIO DA SILVA JORGE E ANTONIO PEDRO DA SILVA:------------ 
Presente req. c/ entrada n.  1343, de 93.10.11, reclamando sobre a 
deliberacao de 93.09.08, que refere que a licenca de utilizacao  a 
ser emitida pela Camara Municipal, para o predio sito  na  Rua  da 
Boavista, ns. 3, 3 A  e 3 B, em Sines,   exclui  o  logradouro  do 
mesmo, o qual sera terreno do dominio publico municipal, de acordo 
com os fundamentos que enumera.  Presente parecer juridico sobre o 
assunto.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"E  deferido  a 
pretensao dos requerentes.  E revogada, a deliberacao de 93.09.08. 
Conceda-se a licenca de utilizacao das fraccoes A e B do predio da 
Rua da Boavista, n. 3". ------------------------------------------ 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
2.1 - JOAQUIM INACIO DA SILVA:------------------------------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1481,  de 93.10.28,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito no Loteamento do Farol, lote 60, em Sines. Presente parecer  
da DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido."------- 
 
                                                           .../... 
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2.2 - JOAO ARAUJO VICENCIO, PROJECTOS E CONSTRUCOES, LDA:--------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1348,  de  93.10.11,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  um edificio, composto por  
5 pisos + cave  e  sotao, a  levar  a  efeito  no  Loteamento  das  
Percebeiras, lote 3, em  Sines.  Presente parecer da DPU. Mereceu,  
por   unanimidade,   o   despacho   de: "Aprovado  o  projecto  de  
arquitectura. O requerente  devera  apresentar  os  promenores  da  
construcao. Cobrar a tmu correspondente ao aumento das areas  face  
a planta de sintese do Loteamento."-------------------------------  
 
2.3 - DAVID JOAQUIM PEREIRA:-------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1249,  de 93.09.22,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito no Largo Afonso de Albuquerque, n. 4,  em  Sines.  Presente  
parecer da DPU, com o seguinte  teor: "O  projecto  em  apreciacao   
referente a instalacao de um cafe no 1. piso, industria  alimentar 
no 2. piso e  servicos  de  apoio  no  3.  piso,  nao  respeita  a  
legislacao  em  vigor    (D. L.   8/89),   no   que   respeita   a  
responsabilidade de um arquitecto. Quanto  aos  corpos  salientes,   
aconselha-se a sua reducao para os  0,70 m  a  semelhanca  do  que  
existe no predio adjacente." Mereceu, por unanimidade, o  despacho  
de:  "Indeferido.   Transcrever  o  parecer  tecnico  para  que  o   
requerente possa dar satisfacao aos preceitos legais referenciados 
pela Arq. Graca. Anexar depois planta com o  alcado  principal  do  
predio adjacente."------------------------------------------------ 
 
2.4 - ARMANDO FRANCISCO COSTA:------------------------------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1363,  de 93.10.12,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  garagem  a  levar  a  
efeito na Rua Ramiro Correia, n. 6, em Sines. Presente parecer  da  
DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido."---------- 
 
2.5 - MARIANA DE JESUS:------------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1353,  de 93.10.12,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao de duas  moradias  a  levar  a  
efeito na Rua do Mar, n. 11, em Porto Covo.  Presente  parecer  da  
DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:  "Deferido.   Devera  
apresentar pormenores construtivos de acordo com o D.L. 445/91."-- 
 
2.6 - J. SILVA LOBO, CONSTRUCAO CIVIL, LDA:----------------------- 
Presente  req.  datado  de  93.11.10,   solicitando  aprovacao  do  
projecto de construcao de um edificio destinado a instalacao de um  
PT a levar a efeito no Loteamento da Judice Fialho a  Rua  Antonio  
Aleixo,  em  Sines.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido. Nao se  concorda  com  a  localizacao  que  deve  ser  
enquadrada na  construcao  do  lote  1.   Quanto  ao  projecto  de  
arquitectura nao se ve inconveniente."---------------------------- 
 
2.7 - DIRECCAO GERAL  DA  INDUSTRIA  -  Unidade  de  Compostos  no  
Estabelecimento Industrial da NESTE POLIMETROS, SA:--------------- 
Presente of. c/ entrada n. 1407, de 93.09.08, enviando um exemplar  
do  projecto de alteracao-construcao acima  mencionado,  bem  como  
parecer tecnico e despacho. Presente parecer da DPU.  Mereceu, por 
unanimidade, o despacho de:"Emitir licenca de construcao."-------- 
 
2.8 - JOSE JOAO CARUCO RODRIGUES PINHAO:-------------------------- 
 
                                                           .../... 
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Presente of. da Direccao Geral do Turismo, c/ entrada n. 1583,  de 
93.10.21,  enviando  um  exemplar  do  projecto  de  construcao  e  
localizacao  de  uma  Estalagem,  em  Porto  Covo,  para  parecer. 
Presente parecer da DPU, com o seguinte teor:"O estudo apresentado  
nao apresenta o titulo de propriedade, declaracao do tecnico autor  
nem  estimativa  de  custo  da  obra.    Respeita  na  integra  as  
orientacoes do Loteamento que deu origem a este  lote.  Devera  no  
entanto, o requerente indicar qual o material  de  revestimento  a  
utilizar nos alcados poente e sul, visto  estas  apresentarem  uma   
simbologia propria." Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Deferido. Transcrever o parecer tecnico. Informe-se  a  DGT  e  o  
requerente."------------------------------------------------------ 
 
3 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
3.1 - VIVA-PROMOCAO IMOBILIARIA, LDA - Loteamento da Cerca do Meio 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1476,  de  93.09.28, apresentando  
proposta para distribuicao de sinal  TV,  e  distribuicao  de  gas  
domiciliario, aproveitando assim as obras de infra-estruturacao de  
varios loteamentos em Porto Covo. Presente parecer da DPU. Mereceu 
por unanimidade, o despacho de:"A  Camara  Municipal  concorda  em          
absoluto com a construcao no sub-solo das redes de TV e GAS. Nesse 
sentido  aguarda  a  apresentacao  dos  respectivos  estudos.   Em  
principio  nao  vemos  inconveniente  em  que  a  gestao  da  rede  
subterranea fique sob responsabilidade da Junta  de  Freguesia  de  
Porto Covo."------------------------------------------------------  
 
VI - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente  
declarou encerrada a reuniao. Eram 02.00 horas.------------------- 
 
 
E  eu,____________________________  (Eugenia  de   Jesus  Amador),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
 


