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             Aos  DEZASSETE  e  DEZOITO   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 18,00 Horas.-------------------------------------- 
 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - REVISTA DE IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse 
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
I - EXPEDIENTE GERAL:--------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 -  PLANO  DE  ORDENAMENTO  DO   "PARQUE  NATURAL  DO  SUDOESTE  
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA": ----------------------------------- 
Presente fax datado de 93.10.27, da HP - Hidrotecnica Portuguesa - 
Sr. Arquitecto Cardoso, enviando o estudo em epigrafe. ----------- 
Aprovado, por unanimidade, o parecer  do  Sr.  Arquitecto  Cardoso  
sobre o  Plano  de  Ordenamento  do  Parque  Natural  do  Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.   Envie-se este parecer e o despacho 
da Camara Municipal sobre tipologia das praias ao  Sr.  Presidente 
do Servico Nacional de Parques, Reservas e Conservacao da Natureza 
para Lisboa, com urgencia". -------------------------------------- 
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1.2 - ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS AMIGOS DOS CASTELOS: ------------- 
Presente convocatoria datada  de  93.11.03,  convocando  para  uma 
reuniao da Assembleia Geral, no dia 18 de Dezembro p.f..  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".----------- 
 
1.3 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES: ------ 
Presente of. c/ entrada  n. 9913,  de  93.10.28,   enviando,  para  
efeitos de divulgacao junto dos municipes,   copia  de  "Carta  ao  
Municipe", sobre a situacao criada com a nao variacao dos  valores  
do FEF, em relacao a 1993.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  
de: "Tomamos conhecimento".--------------------------------------- 
 
1.4 - ABVS - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SINES: ------ 
Presente of. c/ entrada n. 9910, de 93.10.28, remetendo informacao 
sobre seguranca na Vila de Sines, nomeadamente, falta de marcos de   
incendio em  varios locais, condicoes  de  seguranca  no  Edificio 
Ancorope  e  no  Porto  de  Sines.  Mereceu,  por  unanimidade,  o   
despacho  de:  "Acusar a  recepcao. Enviar ao Servico Municipal de  
Proteccao  Civil  para  os  devidos efeitos". -------------------- 
 
1.5 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES: ------ 
Presente of. c/ entrada  n. 10123, de  93.11.05  enviando, parecer 
sobre a proposta de Orcamento de Estado para 1994.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho  de:"A  Camara  Municipal  concorda  com o 
parecer da ANMP. Envie-se fotocopia ao Gabinete de Informacao para 
divulgacao". ----------------------------------------------------- 
 
1.6 - COSTA AZUL REGIAO DE TURISMO DE SETUBAL: ------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 10160, de 93.11.08, convocando para uma  
reuniao no dia 23 de Novembro/93, que se  destina  a  discussao  e 
aprovacao do Plano de Actividades e Orcamento para 1994.  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".----------- 
 
1.7 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES: ------ 
Presente of. c/ entrada  n. 10328,  de  93.11.11,  informando  que 
o valor do FEF para o Municipio de Sines, em 1994, deveria ser  de  
435,872 mil contos, o que corresponde a uma diferenca, em  relacao  
ao previsto na proposta de O.E./94, de 89,738 mil contos. -------- 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento. 
Fotocopiar para o Sr. Vereador Correia e  Gabinete  de  Informacao  
para divulgacao". ------------------------------------------------ 
 
1.8 - REPARTICAO DE FINANCAS DO CONCELHO DE SINES: --------------- 
Presente of. c/ entrada n. 10349, de 93.11.12, dando  conhecimento 
de que, por culpa imputavel a funcionario (s)  dos  Servicos,  foi  
liquidada a sisa, respeitante a guia mod. 1 em nome  de  Coibal -  
Construcoes Irmaos Barbosa, Lda.,   que  adquiriu  dois  lotes  de  
terreno a Camara Municipal, no valor de 11.160.000$00, na qual por 
tal   motivo,  nao  foi  liquidada  a  respectiva  coima  e  juros 
compensatorios no valor de 212.394$00. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de: "Tomamos conhecimento. O facto  referido  deveu-se  a 
demolicao do armazem da  Camara  que  demorou  mais  tempo  que  o 
previsto". ------------------------------------------------------- 
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1.9 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO: -------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 10348, de 93.11.12, solicitando  que  a 
Camara Municipal faca o contacto com a Condotte para  fornecimento 
de pedra, a fim de proteger o talude  do  aterro,  onde  irao  ser 
construidos os armazens dos pescadores, na zona da Baia  de  Porto 
Covo.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:" Solicitar  a 
Condotte o fornecimento de  pedra  para  esta  obra  da  Junta  de 
Freguesia de Porto Covo". ---------------------------------------- 
 
1.10 - COMISSAO DE MORADORES DO BAIRRO MARITIMO - Instalacoes:---- 
Presente  carta  c/  entrada  n. 10649,  de 93.11.18,  solicitando 
cedencia do espaco ocupado pelos Servicos de Esgotos, por este  ja 
a recepcao.  Informar a Comissao de  Moradores  que  se  mantem  a 
perspectiva de que o espaco dos Servicos de Esgotos sera  entregue 
a Comissao. No entanto e porque a  barraca  onde  estava  ameacava  
ruir, a  Camara  Municipal,  alojou temporariamente  o  Sr.  Vitor 
Campos nesse espaco". -------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 -   ALTERACOES  ORCAMENTAIS  Ns.  31  e  32:   Aprovadas,  por  
unanimidade, as  referidas  alteracoes  que  apresentam  tanto  na  
reducao como no reforco o valor de 5.000.000$00 e 40.500.000$00.-- 
 
2.2   - ENCARGOS BANCARIOS: -------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o  mapa  anexo  referente  a   encargos 
bancarios de esc. 783.109$00. ------------------------------------ 
 
2.3 - TRANSLADACAO DO CORPO DE JOAO BAPTISTA MARTINS: ------------ 
Presente fax da Firma Pompes Funebres Cardoso, enviando orcamento, 
referente a transladacao do corpo do Sr. Joao Baptista Martins, de 
Bligny - Franca  para  Sines - Portugal,  no  valor  de  16.362,50  
francos. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado  o 
pagamento do funeral do Sr.  Joao  Baptista  Martins.  Aprovado  o 
pagamento da importancia  (16.362,50 FF)  referente  ao  custo  da  
transladacao de Franca (Paris) para Portugal (Sines). Solicitar ao  
Sporting Club de Portugal a sua comparticipacao."----------------- 
 
2.4 - CANTINA DA ESCOLA PRIMARIA DE SINES N. 1 - Movimento:------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento de 350.376$50, referente  a 
refeicoes fornecidas no mes de Outubro, conforme mapa enviado   em 
9 de Novembro/93.------------------------------------------------- 
 
2.5 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA DE SANTIAGO DO CACEM:------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento dos  juros  do  nossa conta    
n. 04.00030.0.00.0, no valor de  esc.  1.145.753$00,  referente  a 
movimentos efectuados no terceiro trimestre de 1993.-------------- 
 
III - PESSOAL: --------------------------------------------------- 
1 - DR. LEONEL ANTONIO MARTINS BATISTA - Consultor Juridico: ----- 
Presente sua proposta c/ entrada n. 10171, de 93.11.08,  colocando 
a consideracao da Camara Municipal o pedido para  actualizacao  da  
sua retribuicao, tendo como referencia o  vencimento  base  de  um 
assessor principal no escalao 1.  Presente  parecer  favoravel  da 
Sra.  Directora  de  Departamento,  em  especial  pelo  volume  de  
pareceres que lhe sao pedidos, acrescido  dos  diversos  processos 
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pendentes em Tribunal". ------------------------------------------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se  com  a  Dra. 
Lidia.  Actualize-se o contrato do Dr. Leonel, a partir de  01  de 
Dezembro/93". ---------------------------------------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - CHCE -  COOPERATIVA  DE  HABITACAO  E  CONSTRUCAO  ECONOMICA 
"Unidade e Accao" - Construcao de Habitacoes a Custos Controlados: 
Presente carta c/ entrada n.  1628, de 93.10.28, propondo promover  
a construcao de todos ou de uma parte  substancial  dos  fogos  em  
intencao no  C.D.H., pois teve conhecimento  da disponibilidade da 
Camara Municipal em participar num  C.D.H,  em  conjunto  com  uma  
empresa particular,  para  construcao  de  150  a  200  Habitacoes  
Sociais.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Acusar  a   
recepcao. Informar a Cooperativa que o CDH que esta em estudo para 
Sines  pelo INH, sera, esperamos concretizado por acordo  entre  o 
INH e uma ou mais empresas  privadas,  e  que  a  participacao  da 
Cooperativa sera objecto de  protocolo  entre  o  construtor  e  a 
propria Cooperativa". -------------------------------------------- 
 
1.2 - SOCIETA ITALIANA PER  CONDOTTE  D'ACQUA -  Licenciamento  de 
Estabelecimento Industrial:    Presente req. c/ entrada  n.  1367, 
de 93.10.13, solicitando emissao de licenca de utilizacao para   o 
estabelecimento industrial de "Quebra, Britagem e Classificacao de  
Pedra", sito em Monte Chaos, Sines, para efeito  de  licenciamento 
industrial junto da Delegacao Regional de Energia do Alentejo.---- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara Municipal  tomou 
conhecimento e manifestou o acordo com despacho do Sr.  Presidente 
com o seguinte teor "Aprovado a emissao da licenca de  utilizacao. 
Cobrar taxas, nos  termos  da  lei.   Solicitar  ao  requerente  a  
autorizacao  do   proprietario   do   terreno   e   o   termo   de  
responsabilidade do tecnico da exploracao". ---------------------- 
 
2 - LOTEAMENTOS: -------------------------------------------------  
2.1 - JOSE FRANCISCO  BATISTA  TELO - Loteamento  nas  Percebeiras 
- Art. 130 - Seccao H: ------------------------------------------- 
Presente req. c/  entrada  n. 1562,  de  93.11.12,  solicitando  o 
pagamento em prestacoes da Taxa Municipal de Urbanizacao, sendo  a 
primeira prestacao no valor de 50% e as restantes a  definir  pela 
Camara  Municipal.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado  o  pagamento  da  TMU  deste  loteamento  no  valor  de   
8.298.111$00, da seguinte forma:---------------------------------- 
- 50% com a emissao  do  alvara  e  os  restantes  50%  em  quatro  
prestacoes trimestrais iguais. Devendo toda a TMU estar  liquidada 
um ano apos a emissao do alvara de loteamento". ------------------ 
 
2.2 - LUPUMER - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E URBANIZACOES, LDA.  E 
J. SILVA LOBO - CONSTRUCAO CIVIL, LDA - Loteamento nas Percebeiras 
- Art. 113, Seccao H - Reclamacao calculo da TMU: ---------------- 
Presente req. c/ entrada n. 122, de 93.02.02, questionando sobre o 
metodo de calculo da TMU, pretendendo que  lhes  seja  aplicada  a 
formula do PDM de Sines, entrado em vigor apenas em 31 de  Outubro 
de 1989.  Presente o  parecer  juridico  do  Dr.  Leonel  Batista, 
apresentando  projecto   de   deliberacao  a   tomar  pela  Camara  
Municipal.   Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Aprovado  o 
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presente projecto de deliberacao que se anexa  a  esta  minuta  de  
acta dela fazendo parte integrante. Enviar aos requerentes. ------ 
 
3 - OBRAS MUNICIPAIS: -------------------------------------------- 
3.1 - INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DA COURELA DA CRUZ: ------------- 
Presente of.  c/  entrada n. 1636,  de  93.11.02,  informando  dos 
condicionamentos a ter em conta na realizacao da referida obra.--- 
Informa,   ainda,  ser   de  esc.  1.079.730$00+IVA,  o  valor  da 
comparticipacao da Camara Municipal, nos custos de tomada  a  rede 
de potencia do referido loteamento.   Mereceu, por unanimidade,  o 
despacho  de:"Aprovado  o  pagamento  a  EDP  do  referido  valor,  
relativo as infraestruturas electricas da Courela da Cruz".------- 
 
 
ERAM 21.00 HORAS FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS  RECOMECANDO  OS 
MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 10.00 HORAS.------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA (Continuacao):-------------------------- 
2 - MEDALHA DE MERITO DESPORTIVO MUNICIPAL:----------------------- 
Aprovada, por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador Lanca  e  
uma abstencao do St. Vereador Salvador, a listagem para atribuicao  
das Medalhas Municipais de Merito  Desportivo,  anexa  a  presente  
minuta da acta.--------------------------------------------------- 
 
3 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de pedidos de transporte  de  08  
de Novembro a 14 de Novembro/93. A CMS  suporta  integralmente  os   
respectivos custos nos termos do Regulamento.--------------------- 
 
II - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:----------------------------------- 
1.11 - PONTES DA CP NA LINHA FERREA DE LIGACAO A CENTRAL TERMICA:- 
Presente Comunicado Interno da Fiscalizacao Municipal, c/  entrada 
n. 10470, de  93.11.16,  informando  sobre  a  necessidade  de  se  
proceder  a  reconstrucao  das  guardas  laterais  no  inicio   do  
tabuleiro da ponte (Paiol) e reposicao das mesmas guardas laterais 
e colocacao de caldeiras em betao, para o  normal  escoamento  das 
aguas pluviais (Paiol e  Canicos).  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Oficiar a CP para que proceda as reparacoes propostas 
pela Fiscalizacao."----------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA (Continuacao):-------------------------- 
2.6 - RESUMO DIARIO DA TESOURARIA N. 220:------------------------- 
Presente o citado resumo que apresenta os seguintes valores:------ 
Operacoes Orcamentais    (menos)  42.082.977$00 
Operacoes de Tesouraria           64.940.404$00 
 
Aprovado, por unanimidade,  conceder um  subsidio  de  750.000$00, 
para o Monumento a inaugurar no dia 01 de Dezembro p.f.. --------- 
 
2.8 - REDE DE ESGOTOS DA ZONA DO MOINHO EM PORTO COVO: ----------- 
A Camara esta  a  realizar  a  referida  obra  juntamente  com  os 
proprietarios.    A Camara Municipal, aprova, por  unanimidade,  a 
sua comparticipacao financeira em 50% do custo final que se estima  
em 1.900 contos.   A Camara Municipal,  aprova,  por  unanimidade,  
que os proprietarios desta zona que colaborarem nesta obra  fiquem 
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isentos da taxa de conservacao de esgotos durante cinco anos. ---- 
 
2.9 - ANTONIO NICOLAU JUNIOR - Desenhos e Publicidade: ----------- 
Aprovado, por unanimidade, a concessao de um subsidio de 51.040$00 
a Associacao de Artesaos do Concelho de Sines, para  pagamento  de 
reclamo luminoso, conforme proposta do Sr. Vereador Cesar Beja.--- 
 
2.10 - JOSE MANUEL GUERREIRO SILVA - Contrato de comodato - Imovel 
municipal n. 185 da Seccao I, sito no Caminho Grande - Oficina n.2 
Aprovado, por unanimidade  a  realizacao  de  novo  contrato,  nas 
mesmas condicoes do contrato de  comodato  do  ano  anterior, pelo 
periodo de um ano. ----------------------------------------------- 
 
2.11 - JOSE MANUEL  RODRIGUES  -  Contrato  de  comodato -  Imovel 
municipal n. 185 da Seccao I, sito no Caminho Grande, Oficina n.3: 
Aprovado, por unanimidade  a  realizacao  de  novo  contrato,  nas 
mesmas condicoes do contrato de  comodato  do  ano  anterior, pelo 
periodo de um ano. ----------------------------------------------- 
 
2.12 -  CAVOP - CONSTRUCOES, ARMADURAS, VOLADURAS E OBRAS PUBLICAS 
Presente carta c/ entrada n.10247 de 93.11.09, da ENARPLA enviando   
as facturas da CAVOP n.3559 e 3600 de 1.360.594$00 e  1.689.605$00 
respectivamente,   referente  a   decima  primeira   situacao  dos  
trabalhos contratuais da Av. Vasco da Gama.  Presente  parecer  da  
DSU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento   
da factura 3600, no  valor  de  1.689.605$00.  Nao  e  aprovado  o  
pagamento da factura 3559 de acordo com o parecer da ENARPLA."---- 
 
2.13 - PAGAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS:---------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das seguintes facturas:---- 
2.13.1 - N. 1186(P/432/93), da HP - Hidrotecnica Portuguesa,  Lda, 
no valor de 106.720$00, relativa a elaboracao do parecer referente 
ao Regulamento do  Plano  de  Ordenamento  do  Parque  Natural  do  
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.---------------------------- 
 
2.13.2 - N. 190, de Manuel J. Correia - Construcoes, no valor   de 
1.705.200$00, referente a  diversos  trabalhos  na  reparacao  das  
casas nos. 18, 21 e 26 do Bairro do Farol, em Sines.-------------- 
 
V - 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 1.021.507$50.--- 
 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.3 - FERNANDO QUADROS FERNANDES:--------------------------------- 
Presente  carta  c/ entrada  n.  1503,  de  93.10.01,  solicitando  
esclarecimentos relativos ao pagamento das facturas  da  ENARPLA -  
Arquitectura,   Engenharia  e  Planeamento,  Lda,   referentes   a  
fiscalizacao da execucao da empreitada da Avenida Vasco da Gama.-- 
Mereceu, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores Lanca  
e Salvador, o despacho de:"a Camara Municipal mantem o despacho de    
93.06.09,  pois  entende  que  o  contrato  inclui  claramente  as  
situacoes referidas pelo requerente."----------------------------- 
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1.4 -ANTONIO PEDRO DA SILVA - Lote 8, r/c, Esq. B. Norton de Matos 
Presente processo referente  ao  pedido  do  arrendatario  Augusto 
Quintas Portela, referente a infiltracoes  de  aguas  no  referido 
fogo.  Aprovado, por unanimidade,  o  ajuste  directo  com  o  Sr.   
Manuel R. Pereira, conforme   orcamento  no  valor  de  23.550$00.   
Apos a notificacao o proprietario,  Sr.  Antonio  Pedro  da  Silva   
nao  procedeu a execucao das obras, pelo que  a  Camara  Municipal   
ira proceder a sua feitura conforme  estabelecido   na  Lei.   Com  
conhecimento da Enga. Rosa.--------------------------------------- 
 
4 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
4.1 - ANTONIO VILHENA:-------------------------------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1388,  de  93.10.19,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao de uma habitacao rural e anexo   
de apoio as actividades agricolas a levar a efeito na  Courela  do  
Salgadinho - Caniceira, em Porto Covo. Presente  parecer  da  DPU,  
com o seguinte teor: "A area bruta de  construcao  permitida  pela  
Camara Municipal de 150m2, foi aqui largamente  ultrapassada  para  
193 m2.  Devera  apresentar  ainda  os  pormenores  de  construcao  
previstos no Decreto-Lei 445/91."   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Indeferido. Transcrever o parecer tecnico".---------- 
 
4.2 - EDUARDO DE SOUSA ANJOS MARTINS E MARIA JOANA DE SOUSA ANJOS: 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1318,  de  93.10.04,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito no  Loteamento  da  Raposeira,  lote  13,  em  Porto  Covo.   
Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Deferido."------------------------------------------------------- 
 
4.3 - HELDER ANTONIO PEREIRA DE SOUSA:---------------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1351,  de  93.10.12,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito no Loteamento do Farol, lote 19, em Sines. Presente parecer  
da DPU, com o seguinte teor:"1- A area do lote de 220m2 devera ser  
rectificada pelos nosso servicos de topografia, ja que  na  planta  
do Loteamento indica somente uma area de 214.50 m2.    2- O indice 
de  construcao  permitido  para  a  zona,  de  ic = 07,  foi  aqui  
ultrapassado para um ic=0.90.        3- Devera ainda apresentar os  
pormenores de construcao de acordo com o Decreto-Lei 445/91.  5- A 
memoria descritiva apresentada, com data de 16 de Agosto de  1990, 
devera  ser  rectificada  para  a  data  actual."    Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido.  Transcrever  o  parecer  
tecnico".--------------------------------------------------------- 
 
4.4 - MANUEL MOREIRA VILHENA:------------------------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1431,  de  93.10.21,  solicitando  
aprovacao do projecto  de  construcao  de  anexos  a  moradia,  em  
construcao na Afeiteira de Baixo, em Sines.  Presente  parecer  da  
DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido."---------- 
   
4.5 - MARIA LUISA VIANA LOPES SOARES DE JESUS:-------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1494,  de  93.09.30,  solicitando  
que a escritura de cedencias contenha a seguinte clausula:  
"continuar na posse e usufruto da parcela de terreno sita  na  Rua  
Joao Soares, com a  area de 467,50 m2, enquanto viver", area  essa  
a ceder a Camara Municipal, referente a construcao de um  edificio  
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com quatro pisos + recuado e cave, na Rua Joao Soares em Sines.--- 
Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"A Camara Municipal concorda com a cedencia de duas areas:   -a 1.  
conforme proposto de 467,50 m2;   - a 2. constituida pelo corredor  
da entrada da  Rua  da  Alegria  ate  ao  futuro  espaco  publico. 
A Camara Municipal concorda com o  usufruto  destes  espacos  pela  
requerente enquanto viva."---------------------------------------- 
 
4.6 - VICTOR MANUEL DA SILVA MACHADO:----------------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1386,  de  93.10.18,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito no Loteamento da Cerca do Meio, lote 14, em Porto Covo.---- 
Presente parecer da DPU. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Deferido. O  tecnico  autor  devera  entregar  os  pormenores  de  
construcao previstos no Decreto-Lei 445/91. O aumento das areas de 
construcao devera ser cobrado (em funcao  da tmu)  comulativamente  
com a licenca de obras."------------------------------------------ 
 
4.7 - VIVA - PROMOCAO IMOBILIARIA, LDA:--------------------------- 
Presente  req.   c/  entrada  n. 1385,  de  93.10.18,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito no Loteamento da Cerca do Meio, lote 39, em Porto Covo.---- 
Presente parecer da DPU, com  o  seguinte  teor:"O  tecnico  autor  
devera  completar a estimativa de  custo  desta  habitacao  com  a 
indicacao do seu custo total;   Devera  apresentar  pormenores  de 
construcao (Decreto-Lei 445/91);   Os muros de vedacao deverao ter 
uma altura maxima de 0.70m, tal como vem indicado  no  Regulamento   
deste Loteamento, pelo que devera rectificar o seu  desenho;    Os   
valores previstos para  io = 0,30  e  ic = 0,50  foram  aumentados  
neste  projecto  para  io = 0,37   e  ic = 0,54."    Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Deferido.  Transcrever  o  parecer  
tecnico. O aumento das areas de construcao devera ser  cobrado  em  
funcao da tmu comulativamente com a licenca de obras."------------ 
 
4.8 - GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA:-------------------------- 
Presente of. com entrada  n.  1497,  de  93.10.01,  enviando  para   
parecer o projecto de construcao de um  posto  de  observacao,  em   
Porto Covo. Presente parecer da DPU. Mereceu,  por  unanimidade, o  
despacho de:"Envie-se para parecer da A.P.Protegida, nos termos da 
Lei. Informe-se a GNR desta deligencia."-------------------------- 
 
V - ACTA:--------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
VI - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente  
declarou encerrada a reuniao. Eram 12.00 horas.------------------- 
 
 
E  eu,____________________________  (Eugenia  de   Jesus  Amador),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,  
 
                              ------------------------------------ 
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                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 


