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             Aos VINTE E DOIS e VINTE E TRES de  DEZEMBRO  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                       
 
 
FALTAS JUSTIFICADAS: EUGENIA DE JESUS AMADOR (Dia 22) 
                     CESAR LUIS DA SILVA BEJA (Dia 23)                        
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 17.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - PROTALI - Consulta da  Associacao  de  Municipios  do  Litoral 
Alentejano ao Dr. Almiro Gaspar Marques: ------------------------- 
Presente   parecer  quanto  a   legalidade/constitucionalidade  de 
algumas normas do Decreto Regulamentar n. 26/93 de 27  de  Agosto, 
que aprovou o PROTALI, bem como das Portarias n. 760/93 e  761/93, 
que fixam as regras de delimitacao e ocupacao das areas e  nucleos  
de desenvolvimento turistico. Mereceu, por unanimidade, o despacho 
de:"Tomamos conhecimento.  A Camara Municipal da o seu  acordo  as 
conclusoes do presente estudo". ---------------------------------- 
 
2 - CONTRATO DE COMODATO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL  DE  SINES  E  O 
GINASIO CLUBE DE SINES: ------------------------------------------ 
Aprovado, por unanimidade, a minuta do contrato de comodato  entre 
as referidas entidades,  em que o Municipio de Sines cede o predio 
urbano sito no Largo da Atalaia, n. 4, para que o Ginasio Clube de 
Sines desenvolva as actividades previstas  nos  seus  Estatutos  e 
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quaisquer outras complementares destas, desde que licitas. ------- 
O Sr. Presidente da  Camara  procedera  a  sua  assinatura  com  o  
Ginasio Clube de Sines.  Marcar data. ---------------------------- 
 
3 - REVISTA DE IMPRENSA:------------------------------------------ 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse 
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
4 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovados, por unanimidade, os mapas de pedidos de  transporte  de  
93.11.29 a 93.12.05,  de 06 a 12 e de 13 a 19 de Dezembro/93.----- 
A  CMS  suporta  integralmente  os  respectivos  custos nos termos  
do Regulamento.--------------------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE GERAL:--------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - ESCOLA C+S DE VASCO DA GAMA - SINES - 333 P: --------------- 
Presente of. c/ entrada n. 10347, de 93.11.12,  enviando  proposta 
da psicologa - Maria do Carmo Brites Cavaco,  para  apreciacao  no  
ambito do programa  concelhio  de  promocao  de  estilos  de  vida  
saudavel.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Fotocopiar para o Sr. Vereador Correia e arquivar".- 
 
1.2 - RODOVIARIA DO  ALENTEJO - Circulacao  na Variante S. Torpes/ 
/Porto Covo: ----------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 10133,  de  93.11.05,  reconfirmando  o  
pedido de declaracao referindo as condicoes de  seguranca  para  a 
circulacao, com regularidade, de veiculos pesados de  passageiros, 
bem como a distancia da variante  entre  S. Torpes e Porto Covo.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara Municipal mantem 
o seu parecer desfavoravel.  Solicitar, tambem, parecer tecnico  a 
Area   de  Paisagem  Protegida  do  Sudoeste  Alentejano  e  Costa  
Vicentina". ------------------------------------------------------ 
 
1.3 - ASSOCIACAO PARA AS COMEMORACOES DO V CENTENARIO  DO  TRATADO 
DE TORDESILHAS:   Presente   c/  entrada  n. 10728,  de  93.11.22, 
convidando a estar presente, no dia 93.11.27, numa assembleia  com  
a finalidade de preparar a celebracao do V Centenario  do  Tratado 
de Tordesilhas em 1994.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Acusar a recepcao. Informar que devido a realizacao  de  eleicoes 
municipais em  Portugal  nao  nos  foi  possivel  estar  presente. 
Solicitar o envio de documentacao aprovada". --------------------- 
 
1.4 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES:---- 
Presente   of.   c/  entrada   n. 10772, de  93.11.23, solicitando 
divulgacao e colaboracao na promocao da  campanha de solidariedade 
para com o Comandante Xanana Gusmao, detido ha um ano pelo Governo  
de Jacarta, e todos os presos politicos Timorenses, subordinada ao 
lema "Mande um abraco a  Xanana".   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Solicitar 500 postais a Comissao para os Direitos  do 
Povo Maubere, a  serem  assinados  por  todos  os  eleitos  e  por  
instituicoes ou municipes  que o desejem fazer". ----------------- 
 
1.5 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Medalha de Merito Desportivo 
Municipal:    Presente  of.  c/  entrada  n. 10801,  de  93.11.23,  
informando  ter  aprovado,  por  maioria,  a  proposta  da  Camara  
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Municipal quanto a atribuicao de  Medalhas  de  Merito  Desportivo 
Municipal, tendo proposto que fossem contemplados -Jose dos Santos 
Apolinario, Agostinho Jose dos Santos, Manuel  Rodrigues  Pereira, 
Artur Rodrigues dos Santos e Cipriano Galveias Belchior.---------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Acusar  a  recepcao.   A 
Camara Municipal tomou devida nota da recomendacao  da  Assembleia 
Municipal". ------------------------------------------------------ 
 
1.6 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA: ------------------- 
Presente Declaracao de voto  sobre  a  proposta  do  Orcamento  de  
Estado para  1994.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.7 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL: ---------- 
Presente of. c/ entrada n. 10878, de 93.11.26, sobre  o  "Programa  
para  a  modernizacao  administrativa  das  Autarquias  Locais  do  
Distrito de Setubal (PROMAAS) e solicitando indicacao se a  Camara 
pretende aderir ao processo de financiamento via PROMAAS, bem como 
quais as accoes e/ou Projectos-Piloto em que esta  interessada  em 
participar.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara 
Municipal adere ao PROMAAS.  Devolver o inquerito anexo". -------- 
 
1.8 - ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS DISTRIBUIDORES DE AGUA: ---------- 
Presente carta c/  entrada  n. 10889,  de  93.11.26,  enviando  as  
conclusoes do Encontro Tecnico subordinado ao  tema "Qualidade  da 
agua para consumo humano - aplicacao do DL 74/90".   Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Fotocopiar 
para a Sra. Eng. Vera". ------------------------------------------ 
 
1.9 - CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES EP: -------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 10885, de 93.11.26, informando que face 
aos projectos em curso para valorizacao  da  area  da  estacao  de  
Sines  nao preve a CP a alienacao das casas ai existentes aos seus  
funcionarios.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Envie-se fotocopia desta carta aos trabalhadores  da 
CP, residentes na Av. General Humberto  Delgado,  junto  a  antiga 
estacao". -------------------------------------------------------- 
 
1.10 - EMBAIXADA DE CUBA EM PORTUGAL: ---------------------------- 
Presente   of.  c/   entrada   n. 10934,   de  93.11.29,  enviando  
documentacao da posicao cubana em relacao ao projecto de resolucao 
sobre a suposta situacao dos direitos humanos em  Cuba  perante  a 
Terceira Comissao da Assembleia Geral das Nacoes Unidas. --------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento. Ao 
Gabinte de Informacao". ------------------------------------------ 
 
1.11 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES:---- 
Presente   of.   c/  entrada   n. 10964,   de  93.11.30,  enviando  
documentacao referente as accoes a  levar  a  cabo  no  ambito  da 
iniciativa "Apelo a  Paz  e  Solidariedade  na  Europa / Apoio  as 
populacoes da ex-Jugoslavia.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de: "Tomamos conhecimento".--------------------------------------- 
 
1.12- ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS AMIGOS DOS CASTELOS: ------------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento  da  convocatoria  para  uma  
Assembleia Geral  no  dia  18 de  Dez.  de  1993  e  da  lista  de 
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candidatura para os orgaos da APAC 1994/1995. -------------------- 
 
1.13 - CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS SALVAS - Visitantes:----------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento de  terem  sido  de  143   o 
numero de visitantes no mes de Novembro p. p.. ------------------- 
 
1.14 - HOMELUX PRODUCTS LIMITED: --------------------------------- 
Presente carta datada de  18  de  Novembro  de  1993,  solicitando 
informacao sobre disponibilidade de terrenos no Concelho de Sines, 
destinados a campos de golf e  respectivo  clube,  motel, hotel  e 
restaurante.   Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos 
conhecimento. Envie-se fotocopias desta carta ao Sr. Antunes e  ao 
Sr. Saraiva para os efeitos que tiverem por convenientes".-------- 
 
1.15 - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES: ------------ 
Presente   of.   c/   entrada  n. 11062,   de  93.12.03,  enviando  
documentacao   referente  ao  "Programa  comunitario  de  apoio  a  
projectos-piloto   no  dominio  da   conservacao   do   patrimonio  
arquitectonico  europeu",  que   em  1994,  financiara  accoes  em  
"edificios e  locais  historicos  relacionados  com  as  artes  do  
espectaculo".  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.16 - SOCIEDADE FILARMONICA HUMANITARIA DE PALMELA: ------------- 
Presente of. c/ entrada n. 11110, de 93.12.06, convidando a  estar 
presente na festa de homenagem ao Governo  Civil  do  Distrito  de 
Setubal e Camara Municipal de Palmela, pelo apoio que tem prestado 
a colectividade, que se realiza em 18 de Dezembro p.f.    Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento". ----------- 
 
1.17 - ASSOCIACAO DE PATINAGEM DE SETUBAL - Torneio  Inter-Regioes  
em Torres Vedras:   Presente of. c/ entrada n. 11206, de 93.12.09,  
solicitando   apoios   diversos,   conforme   enumera,  a  fim  de  
possibilitar a realizacao de um estagio, em Sines de 21  a  24  de 
Dezembro p.f.. de um grupo de jovens da APS e  do  Vasco  da  Gama 
Atletico  Clube,  que   irao  participar no referido  Torneio  que  
decorrera de 26 a 29 de Dezembro/93.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Nao se ve inconveniente em disponibilizar  os  apoios 
solicitados". ---------------------------------------------------- 
 
1.18 - COMISSAO DE MORADORES DOS FOROS DA POUCA  FARINHA  E  FONTE  
MOURO:      Presente  carta  c/  entrada  n. 11251,  de  93.12.10,  
convidando para  a  Festa/Convivio,  em  beneficio  dos  Bombeiros 
Voluntarios de Sines. Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Agradecer o convite. A Camara Municipal estara representada".---- 
 
1.19 - UDP - CONSELHO DISTRITAL DE SETUBAL  DA  UNIAO  DEMOCRATICA 
POPULAR: --------------------------------------------------------- 
Presente fax datado de 93.12.16, contendo o teor do comunicado  de 
imprensa sobre os resultados eleitorais de 12 de Dezembro.-------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".-- 
 
1.20 - AMDS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL: -- 
Presente of. c/ entrada n.11057, de 93.12.03, agradecendo o  apoio 
prestado a realizacao do 4. Encontro Distrital "Educacao  e  Poder 
Local".   Mereceu,  por   unanimidade,  o  despacho  de:  "Tomamos  
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conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.21 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES: --------- 
Presente of. c/ entrada n. 11061, de 93.12.03, enviando copia  das 
propostas no ambito do debate na especialidade da Proposta de  Lei 
do Orcamento de Estado para 1994, tendo as mesmas sido  rejeitadas 
com os votos contra do PSD e a  abstencao  do  PS.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento. Fotocopiar para 
o Gabinete de Informacao". --------------------------------------- 
 
1.22 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ: --------------------------- 
Presentes fax's  c/  entradas  ns. 11145  e  11146,  de  93.12.06,  
manifestando gratidao pela forma como foram recebidos aquando   da 
sua  visita  a  Sines.   Mereceram,  ambos,   por  unanimidade,  o   
despacho  de:"Tomamos conhecimento".------------------------------ 
 
1.23 - CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES/EP: ------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 11112,  de  93.12.06,  informando   ter 
enviado ao adjudicatario da obra de  "Construcao  de  2  passagens  
superiores aos Kms 1 114 e 3 900 da linha de acesso  ao  Porto  de 
Sines",  o  fax  da  Camara  Municipal  de  Sines  que  solicitava 
intervencao nos referidos viadutos, devido aos riscos de estrutura 
provocados pelas chuvadas verificadas em Novembro p. p.. --------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Acusar  a  recepcao.  A 
atencao   da  Fiscalizacao  para  estar  atenta  a  esta  obra  de  
reparacao". ------------------------------------------------------ 
 
1.24 - CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES/EP: ------------------------- 
Presente of. c/  entrada  n. 11113,  de  93.12.06,  informando  da 
conclusao da construcao de 2 passagens superiores aos Kms 1 114  e 
3 900 da linha de acesso ao Porto de Sines e ter providenciado   a 
supressao e correspondente levantamento dos pavimentos rodoviarios 
dos antigos tracados, pelo que solicita a  necessaria  sinalizacao 
da competencia da Camara Municipal. ------------------------------ 
Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Acusar  a  recepcao.  
Reafirmar junto da CP que qualquer acidente nas passagens de nivel 
e de sua exclusiva responsabilidade, enquanto nao for instalada  a 
sinalizacao vertical e horizontal ha muito reclamada.  Sendo certo 
que e competencia da Camara Municipal a regulamentacao do transito 
no Concelho de Sines, e tambem certo, que a CP compete adquirir  e 
instalar a sinalizacao adequada nas passagens de  nivel  referidas 
apos aprovacao da Camara Municipal.  Caso  a  CP  pretenda  que  a 
Camara Municipal execute tal sinalizacao disponibilizando-se  para 
suportar os seus custos, esta Camara procedera a sua orcamentacao, 
imediatamente e apresenta-la-a a CP para cobranca". -------------- 
 
1.25 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL: ------------- 
Presente of. c/ entrada  n. 11153,  de  93.12.07,  remetendo  para  
parecer o formulario de candidatura  apresentado   por  Moreira  &  
Silva, Lda., referente a actividade de comercializacao, importacao 
e exportacao de vestuario e calcado em pele,  a  instalar  na  Av. 
General Humberto Delgado, 22. Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"A Camara Municipal de Sines considera de interesse economico e 
social para o Municipio o projecto em causa, pelo que lhe  atribui 
parecer favoravel nos termos da lei". ---------------------------- 
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1.26 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL: ------------- 
Presente of. c/ entrada  n. 11152,  de  93.12.07,  remetendo  para  
parecer o formulario de  candidatura  apresentado   por SILBERTO - 
- Comercio   e  Assistencia   de  Automoveis,  Lda.,  referente  a  
actividade   de  comercializacao,   importacao   e  exportacao  de  
automoveis,   acessorios   e   assistencia,  a  instalar  na  Zona 
Industrial Ligeira 2,  em  Sines.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"A Camara Municipal de Sines  considera  de  interesse  
economico e social para o Municipio o projecto em causa, pelo  que  
lhe  atribui parecer favoravel nos termos da lei". --------------- 
 
1.27 - CASA DO ALENTEJO NO ALGARVE; ------------------------------ 
A Camara Municipal tomou conhecimento  da  convocatoria  para  uma 
Assembleia Geral no dia 18 de Dezembro de 1993, em Faro. --------- 
 
1.28 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SINES: ------------ 
Presente of. c/  entrada  n. 11222,  de  93.12.09,  agradecendo  a 
homenagem prestada aos bombeiros, atraves do monumento erguido  ao 
bombeiro.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.29 - COMISSAO DE CARNAVAL DE SINES - 1994: --------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 11259, de 93.12.10, informando que este 
ano comecara a funcionar o novo Atelier do Carnaval sito na ZIL  2 
utilizando o  Casao  do Carnaval  so  par  armazem de materiais  e 
manifestando intensao de  formalizar  com  a  Camara  Municipal  o  
destino do referido espaco  tendo  em  conta  duas  ideias  que  a 
Comissao de Carnaval quer por em pratica. Mereceu, por unanimidade  
o despacho de:" Acusar a recepcao. A Camara Municipal tomou devida 
nota do teor desta carta.   A  Camara  Municipal  aguarda  que  as  
ideias  referidas   sejam  expostas   a  fim  de  avaliar  da  sua  
exequibilidade em funcao das prioridades de Sines  em  materia  de 
equipamentos colectivos, ou ainda face as proprias necessidades da 
Camara Municipal". ----------------------------------------------- 
 
1.30 - COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LDA.: -------------- 
Presente of. c/ entrada n. 11260, de 93.12.10, dando  conhecimento 
do   "Programa  do   Seminario  Internacional  sobre  Partenariado 
Interinsitucional e Desenvolvimento Regional", a realizar nos dias 
21 e 22 de Janeiro, em  Sesimbra.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de: "Tomamos conhecimento".------------------------------ 
 
1.31 - INSTITUTO   PORTUGUES  DO   PATRIMONIO   ARQUITECTONICO   E  
ARQUEOLOGICO:  Presente  of.  c/ entrada  n. 11302,  de  93.12.13, 
enviando documentacao sobre "Apoio a Projectos-Piloto  no  dominio 
da conservacao do patrimonio arquitectonico Europeu". Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".--------------- 
 
1.32 - ANTONIO JACINTO DOS SANTOS: ------------------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 2750,  de  93.12.14,  solicitando  
concessao de alvara de armeiro para o ano de  1994,  referente  ao  
seu estabelecimento  sito na Praca da Republica, 23-B, em Sines.-- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido". -------------- 
 
1.33- ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS DO SUL 
Presente of. c/ entrada n. 11377, de 93.12.15, enviando o  anuario 
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AECOPS 93/94.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento. Envie-se o anuario para a Biblioteca Municipal".---- 
 
1.34 - COORDENACAO DISTRITAL DO PROJECTO VIDA: ------------------- 
Presente of. c/ entrada  n. 11380,  de  93.12.15,  informando  que 
decorrera de 15 a 22 de Outubro de 1994 a "2.  Semana Europeia  da 
Prevencao das  Toxicodependencias"  e  solicitando  presenca  numa 
reuniao, no Governo Civil de Setubal no dia 10 de Janeiro/94.----- 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Tomamos  conhecimento. 
Fotocopiar para o Sr. Vereador Correia para os devidos efeitos".-- 
 
1.35 - GAT - GABINETE DE APOIO TECNICO:--------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 11383, de 93.12.15, enviando  copia  da  
acta da Reuniao Ordinaria de 93.12.02. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de: "Tomamos conhecimento. O Sr. Vereador Ferreira  Costa 
elaborara uma listagem de projectos para 1994 a serem apresentados   
ao GAT". --------------------------------------------------------- 
 
1.36 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES: ----- 
Presente of. c/ entrada n. 11417, de 93.12.16, enviando  mapas  de 
resultados   oficiais  provisorios   das   eleicoes   autarquicas.    
Mereceu, por unanimidade, o despacho   de: "Tomamos  conhecimento.    
Fotocopiar   para  o  Sr. Presidente e Sr. Vereador Salvador". --- 
 
1.37 - MARIA ANTONIETA GAMITO MAGALHAES CALADO: ------------------ 
Presente   req.  c/  entrada  n. 2793,  de  93.12.16,  solicitando  
renovacao do alvara de armeiro para o ano de  1994,  referente  ao  
seu estabelecimento  sito na  Rua  Francisco  Luis  Lopes, 10,  em  
Sines.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido". ------ 
 
1.38 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES: ----- 
Presente of. c/ entrada n. 11416, de 93.12.16, esclarecendo  sobre 
algumas preocupacoes a ter em conta, na celebracao  dos  contratos 
de  concessao  de  sistemas  municipais  de  saneamento  basico  a 
empresas privadas, face ao novo quadro legal. -------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".-- 
 
1.39 - CAMARA MUNICIPAL DO MONTIJO: ------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 11474, DE 93.12.17, enviando  documento 
informativo  sobre  o  Plano  Director  Municipal.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Tomamos conhecimento".--------------- 
 
1.40 - CCEN - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES: -------------------- 
Presente  of.  c/   entrada  n. 11583,  de  93.12.21,  solicitando  
autorizacao para utilizacao  do  Refeitorio  Municipal,  por  dois 
actores profissionais da Companhia de  Teatro - Absurda  (Brasil), 
que irao realizar um Workshop nos dias 27 a  30  de  Dezembro,  na 
Capela da Misericordia.   Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Aprovado para os dias em que o  Refeitorio  da  Camara  Municipal 
estiver em funcionamento". --------------------------------------- 
 
1.41 - RESTAURANTE "O FIM DA NOITE": ----------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n. 11582,  de  93.12.21,  solicitando 
autorizacao para prolongamento  do  horario  de  encerramento  das  
04.00 H para as 06.00 H na noite de 31 de  Dezembro/93.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Deferido.   Informe-se  o  Governo 
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Civil de Setubal para os devidos efeitos". ----------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - RESUMOS DIARIOS DA TESOURARIA Ns. 233 e 238:---------------- 
Presentes os citados resumos que apresentam os seguintes valores:- 
Operacoes Orcamentais    (menos) 74.214.798$00  e -  53.813.853$50 
Operacoes de Tesouraria          90.713.671$00  e    83.951.908$50 
respectivamente. ------------------------------------------------- 
 
2.2 - ALTERACOES ORCAMENTAIS Ns. 36, 37, 38 e 39:   Aprovadas, por  
unanimidade, as  referidas  alteracoes  que  apresentam  tanto  na  
reducao como no  reforco os valores de 2.000.000$00, 2.100.000$00, 
76.000.000$00 e 5.100.000$00, respectivamente. ------------------- 
 
2.3 - SINTESE DA SITUACAO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL:--------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento do documento em epigrafe que 
se anexa a esta minuta de acta. ---------------------------------- 
 
2.4 - JUNTA DE FREGUESIA PORTO COVO - Reforco dotacao financeira:- 
Aprovado, por unanimidade, o reforco da  dotacao  financeira  para 
1994 de 3.000 contos. -------------------------------------------- 
 
2.5 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE SANTIAGO DO CACEM - Conta 
Caucionada:   Aprovado, por  maioria,  com  os  votos  contra  dos  
Senhores Vereadores Lanca e  Salvador, propor  a  CCAM  o  aumento 
da conta caucionada para 40.000 contos, tendo  em  conta  que  nos 
proximos meses as receitas da Camara nao sao significativas e  que 
o Fundo de Equilibrio Financeiro para 1994 nao sofrera aumento. 
 
2.6 - ANTECIPACAO DE DUODECIMOS: --------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pedido de dois duodecimos de  capital 
antecipados juntamente com o FEF de Janeiro de 1994. ------------- 
 
2.7 - ARRENDAMENTO   DE  3   SALAS  NO   EDIFICIO  ANCOROPE,  PARA  
INSTALACAO PROVISORIA DE ALUNOS: --------------------------------- 
De acordo com a  proposta  do  Sr. Vereador  Correia  e  face  aos  
compromissos assumidos com a Direccao Regional de Educacao do Sul, 
e deliberado, por unanimidade, proceder ao  arrendamento  de  tres   
salas no edificio Ancorope, para instalacao provisoria de  alunos,   
pelo valor de 120.000$00/mes, ao Sr. Jose Manuel Carretas Neves.-- 
 
2.8 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM: --------------------- 
Presente of. c/  entrada n. 10381,  de  93.11.12,  informando  ser 
pratica da CMS Cacem o nao pagamento de refeicoes e transporte das 
criancas utentes dos Jardins de Infancia, dos Estabelecimentos  do  
Ensino Pre-Escolar da rede  publica  do  Concelho,  nao  assumindo  
assim uma medida que resulta da opcao da CM de Sines, isto e,   de 
suportar estes encargos, cujo  valor  e  de  3.148.488$00  no  ano  
lectivo de 1992/1993.   Mereceu,  por  unanimidade, o despacho de: 
"Acusar a recepcao. Informar a Camara  Municipal  de  Santiago  do 
Cacem que esta situacao resultou de acordos entre as Autarquias  e 
a Comissao de Moradores da Sonega.  Por  conseguinte  e  devido  a  
Camara Municipal de Sines esta importancia enquanto tal acordo nao 
for dado por findo pela parte da Camara Municipal de  Santiago  do 
Cacem". ---------------------------------------------------------- 
 
                                                           .../... 



 
 
      ACTA N. 49 
                  
                        (Reuniao de 93.12.22 e 23) 
 
                                                            PAG. 9 
 
 
 
2.9 - CAPITANIA  DO PORTO DE SINES: ------------------------------ 
Presente of.  c/ entrada  n. 10722,  de  93.11.22,  solicitando  o   
pagamento da importancia referente aos artigos, nao entregues,  do   
Instituto   de  Socorros  a  Naufragos,  para  apoio  das  praias,  
conforme discrimina.  Presente parecer da Divisao  Socio  Cultural 
sobre  o  assunto.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Aprovado o pagamento ao Instituto  de  Socorros  a  Naufragos  de 
15.000$00 pelo material desaparacido". --------------------------- 
 
2.10 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL:---------- 
Presente    of.   c/   entrada   n.   10762,  de   93.11.23, sobre   
disponibilidade de uma "Base de Dados sobre as condicoes  de  vida  
da populacao do Distrito de Setubal",  que  fornece  elementos  de  
muito interesse para a accao dos municipios associados.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Adquirir  a  Base  de  Dados,  por  
96.000$00".------------------------------------------------------- 
 
2.11 - DIRECCAO-GERAL DAS CONTRIBUICOES  E IMPOSTOS - Contribuicao 
Autarquica:   Presente  of.  c/  entrada  n. 10779,  de  93.11.23, 
solicitando informacao sobre a  taxa  da  Contribuicao  Autarquica    
referente ao ano de 1993, a aplicar aos valores  patrimoniais  dos 
predios urbanos. Mereceu, por maioria, com  os  votos  contra  dos  
Senhores Vereadores Lanca e Salvador, o  despacho  de:"Aprovada  a  
fixacao do factor 1.3 no calculo da Contribuicao  Autarquica  para 
1994.  Solicitar aprovacao a Assembleia Municipal de Sines".------ 
 
2.12 - TAXA  DE CONSERVACAO  DE  ESGOTOS - Garagens -  Quinta  dos 
Passarinhos:    Presente comunicado interno da  Seccao  de  Taxas, 
solicitando informacao sobre o pagamento ou nao da referida taxa.- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Conforme  Regulamento  as 
garagens que nao estejam  ligadas a  rede  geral  de  esgotos  nao 
estao sujeitas a taxa de conservacao". --------------------------- 
 
2.13 - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES - Subsidio (Teatro do Mar):- 
Presente   fax  c/  entrada  n. 11325,  de  93.12.13,  solicitando  
concessao  de  um  subsidio   para  suportar  os  encargos  com  a  
realizacao do espectaculo "O Tempo da Lenda das Amendoeiras".----- 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado  um  subsidio 
extraordinario de 50.000$00 ao Teatro do Mar". ------------------- 
 
2.14 - MARIA JOSE CAMPOS: ---------------------------------------- 
Presente carta  c/  entrada  n. 11087,  de  93.12.03,  solicitando 
autorizacao para efectuar, em prestacoes, o pagamento  das  rendas   
em  atraso, no valor de 176.866$00, relativas ao  fogo sito na Rua   
Dias  Coelho, Bloco  4, r/c, Esq. B.   Mereceu, por unanimidade, o   
despacho  de:"Aprovado o pagamento  em  prestacoes  (12 prestacoes  
mensais) de Janeiro a Dezembro de 1994". ------------------------- 
 
2.15 - COMISSAO DE MORADORES DA SONEGA: -------------------------- 
Presente   of.  c/  entrada  n. 11262,  de  93.12.10,  solicitando 
concessao  de  subsidios,  conforme  discrimina.    Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovados os  dois  subsidios  mensais 
de: 12.000$00 - Coordenadora da Biblioteca  Popular  da  Sonega  e  
16.500$00 para limpeza dos balnearios publicos. ------------------ 
 
2.16 - CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DA AREA DE SINES:- 
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Presente of. c/ entrada n.  11445, de 93.12.16, comunicando que  a 
renda mensal das instalacoes em utilizacao pelo Centro de Saude de 
Sines, para vigorar em 1994, sera de 235.432$00/mes, com inicio em 
Janeiro//94.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Acusar  a 
recepcao.  A Camara Municipal concorda  com  o  aumento  da  renda 
mencionada.   Oficiar o Ministerio da Saude enviando copias  deste 
oficio e do protocolo entao assinado  solicitando  que  o  proprio 
Ministerio suporte estas despesas". ------------------------------ 
 
2.17 - GCS - GINASIO CLUBE DE SINES: ----------------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 11242,  de  93.12.09,  solicitando  o 
pagamento   de  450.000$00,  referente   a  transportes  escolares  
efectuados durante o mes de Novembro/93.  Mereceu, por unanimidade  
o despacho de:"Aprovado o pagamento". ---------------------------- 
 
2.18 - URSS - UNIAO RECREIO E SPORT SINIENSE - Subsidio: --------- 
Presente  of.  c/  entrada  n.  11281,  de  93.12.10,  solicitando 
concessao de subsidio a fim de proceder ao pagamento  do  subsidio  
de Natal aos  seus  funcionarios.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado um subsidio extraordinario de 175.000$00".-- 
 
2.19 - PAGAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS: --------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o pagamento das seguintes facturas:---- 
2.19.1 - SERVICOS  SOCIAIS   DOS   TRABALHADORES  DAS   AUTARQUIAS  
DE SINES:--------------------------------------------------------- 
- N. 76 e 78 nos valores de 52.500$00 e  35.000$00,  referentes  a 
diversos generos fornecidos aquando das  comemoracoes  do  Dia  do 
Municipio;-------------------------------------------------------- 
- N. 81,  no  valor  de  4.072450,  referente  a  generos  do  Bar 
fornecidos ao Gabinete de Apoio, durante o mes de Novembro/93.---- 
- N. 83,  no  valor  total  de  50.360$00,  referente  a  despesas  
com festa/confraternizacao entre idosos; ------------------------- 
- N. 84, no valor de 34.828$00, referente a  refeicoes  fornecidas  
aos   elementos  que  participaram  no  Coloquio  sobre   Desporto  
integrado nas Comemoracoes do Dia do Municipio; ------------------ 
- N. 86, no valor de 32.780$00,  referente  a  generos  consumidos  
pelos elementos da Banda de Musica  da  Amadora  que  participaram   
no  Concerto  no  Salao   de   Musica   de  Sines,  integrado  nas  
Comemoracoes do Dia do Municipio. -------------------------------- 
Proceder, ainda ao pagamento de 192.046$00, referente ao movimento  
da  Cantina  da Escola Primaria n. 1, no mes de Novembro/93. ----- 
 
2.19.2 - CONSTRUCOES PIDWELL & BARBOSA, LDA.: -------------------- 
N. 452, de 520.769$00, referente a trabalhos contratuais, auto n.5 
do Loteamento de Ferreira; --------------------------------------- 
Ns. 491 e 492, de 3.349.153$50 e 456.750$00, referente a trabalhos 
executados na "Cobertura da Cantina da Escola Primaria n. 1", auto 
n. 2 e trabalhos a mais do adicional aprovado;-------------------- 
N. 493, de 137.831$00, referente a trabalhos a mais executados  na 
"cobertura da cantina da Escola Primaria, n.1".  Aprovado, tambem, 
os precos unitarios referidos nos itens 3.2, 3.3 e 3.4.----------- 
 
2.19.3 - SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, S.A.:---- 
N. GF113041, de 1.712.988$90, referente ao 11. auto de medicao  da 
"Empreitada de construcao da Escola Secundaria T42". ------------- 
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2.19.4 - HP - HIDROTECNICA PORTUGUESA: --------------------------- 
N. 1097, de 33.373$00,  referente  ao  subsidio  de  transporte  e  
ajudas de custo na deslocacao a Sines de tres tecnicos da  HP,  em   
visita de assistencia tecnica a  obra da "Avenida  Vasco  da  Gama  
- Troco Pontal - Ligacao ao Porto Industrial". ------------------- 
 
2.19.5 - INSTITUTO DA AGUA: -------------------------------------- 
N. 244/DELSA/93, de 11.680$00, referente a recolha de lixo no  mes 
de Novembro/93. -------------------------------------------------- 
 
2.19.6 - CONSTRUSINES - SOC. DE CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS: 
Ns. 5 e 6, de 326.250$00 e 369.750$00, referentes  a  execucao  de 
uma vala para escoamento das aguas pluviais  da ZIl 2  (expansao), 
junto a Estrada da Afeiteira. ------------------------------------ 
 
2.19.7 - ENARPLA - ARQUITECTURA, ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.:-- 
N. 234, de  618.601$00,  referente  ao  12  pagamento  relativo  a 
Fiscalizacao da "Empreitada de acesso aos  terminais  portuarios -  
- Avenida Vasco da Gama". ---------------------------------------- 
 
2.19.8 - PARQUE DE CAMPISMO DE PORTO COVO: ----------------------- 
N. 27279, no valor  de  119.638$00,  referente  ao  alojamento  de 
nadadores salvadores. -------------------------------------------- 
 
2.20 - CAVOP - CONSTRUCOES, ARMADURAS, VOLADURAS E OBRAS PUBLICAS: 
Presente carta c/ entrada n. 1610, de 93.10.26, sobre  necessidade 
de alteracao do diametro do projecto de esgotos domesticos de  200 
para 250, com um acrescimo no valor da obra de 311.922$00. ------- 
Presente o parecer favoravel da DSU.  Mereceu, por unanimidade,  o  
despacho de:"Aprovado a alteracao proposta". --------------------- 
 
2.21 - EMPREITADA DE CONTRUCAO DA ESCOLA SECUNDARIA T42 - Vedacao: 
Presente processo referente as propostas para vedacao da  referida 
obra que contem o respectivo parecer tecnico  da  DSU.   Aprovado,  
por unanimidade, a vedacao em cantoneira metalica, pelo  valor  de 
17.179.400$00.  A Camara  Municipal  de  Sines  suportara  15%  do 
respectivo custo .  Informe-se a Direccao Regional de Educacao  do 
Alentejo e a SOMEC. ---------------------------------------------- 
 
2.22 - TERBAL - TERRAPLANAGENS, BARRAGENS E LAVOURA, LDA.:-------- 
Presente fax c/ entrada  n.  1785,  de  93.11.30,  mencionando  os 
trabalhos a mais  indispensaveis a execucao da Pista de Atletismo. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovados os trabalhos  a 
mais propostos e os respectivos precos unitarios". --------------- 
 
2.23 - CONSUMOS DE GASOLEO - Novembro 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 462.936$00, 30.465$00 e 10.219$00, respectivamente.   Cobrar  o 
gasoleo ao Ginasio Clube de  Sines,  ao  Vasco  da  Gama  Atletico 
Clube, a Junta de Freguesia de  Sines nos  valores  de  75.636$00,  
208.094$00 e 7.640$00, respectivamente.--------------------------- 
 
2.24 - REDE DE ESGOTOS DA ZONA DO MOINHO EM PORTO COVO: ---------- 
Presente processo sobre o assunto em epigrafe. Face as decisoes ja 
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tomadas e de  acordo  com  as  solicitacoes  dos  interessados,  e 
aprovado, por unanimidade, o pagamento ao Sr.  Capitao Simao  Jose 
Guerreiro da importancia de 996.500$00, pelos trabalhos  referidos 
no processo e de  acordo  com  anteriores  decisoes.   Aprovada  a  
isencao da taxa de conservacao de esgotos ate ao ano 2000 (6 anos) 
conforme requerido. ---------------------------------------------- 
 
2.25 - REPARACAO E SUBSTITUICAO  DAS  MADEIRAS  DA  MORADIA  N. 14  
ANEXO DA RUA DO PARQUE:   Presente processo referente  ao  assunto 
em  epigrafe  e  proposta  do  Sr. Vereador  Ferreira  Costa  para  
aprovacao dos orcamentos de Carlos Roberto no  valor de  45.000$00 
e de Carlos Alberto da Silva Jose no valor de 140.000$00. -------- 
Mereceu,   por  unanimidade,  o  despacho  de:"Concorda-se  com  a  
proposta do Sr. Vereador Ferreira Costa". ------------------------ 
 
2.26 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINES - Decoracao Natalicia:------- 
Presente informacao solicitando o apoio para a decoracao da arvore  
de Natal no valor de 2.790$00.  Aprovado, por unanimidade, o apoio 
solicitado. ------------------------------------------------------ 
 
2.27 - ENCARGOS BANCARIOS: --------------------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de encargos  bancarios, anexo  a 
esta minuta de acta, no valor total de 2.965.133$00. ------------- 
 
2.28 - AJUSTES DIRECTOS - FACTURAS: ------------------------------ 
Aprovados,  por  unanimidade,  os  mapas  anexos  nos  valores  de 
492.580$00 e 1.477.780$00. --------------------------------------- 
 
III - AQUISICOES:------------------------------------------------- 
1 - Deliberado, por unanimidade,  adjudicar a Francisco Simoes  da 
Costa, um aquecedor  a  oleo (consulta n. 247),  para  o  Gabinete 
da Directora do DAF, por 11.990$00,   por  ser  o  fornecedor  que 
apresentou o preco mais favoravel. ------------------------------- 
 
2 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar por ajuste directo  nos 
termos do  Dec.-Lei 390/82,  os  materiais  e  servicos  a  seguir 
discriminados: --------------------------------------------------- 
- Colocacao de 3 telefones no  DAF,  com  a  necessaria  placa  de  
expansao na Central Telefonica, pelo  valor  de  283.500$00+ +IVA,  
com a SEAS- Servico Electrico Alemao em Sines. ------------------- 
- Demolicao e remocao de 2 fossas para mecanica existentes  no ex- 
-Parque de Viaturas, por 100.000$00, com Manuel J. Correia.------- 
- Um exemplar do  livro  "Trabalho",  de  Sebastiao  Salgado,  por  
19.500$00, a Editorial Caminho, SA.;------------------------------ 
- Equipamento (100 pratos, 50  facas,  1  colher  grande), para  a 
Cantina da Escola Primaria n.1, por 24.045$00, com a Tutty Lar.--- 
 
IV - PESSOAL: ---------------------------------------------------- 
1 - A Camara Municipal tomou conhecimento dos mapas de assiduidade 
dos funcionarios do  Quadro  e  Contratados  referentes  a  Julho,  
Agosto e Outubro/93. --------------------------------------------- 
 
V - EXPEDIENTE DE OBRAS:------------------------------------------ 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Alienacao de  duas  parcelas  
de terreno na Zona de S. Rafael (Arts. 202 e 204 Seccao H):------- 
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Presente of. c/ entrada n. 1809, de 93.12.09,  informando  ter  em 
reuniao de 03 de Dezembro/93, dado autorizacao a Camara  Municipal 
para alienar as  referidas  parcelas  de  terreno.   Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento.   Anexar  ao  
processo".-------------------------------------------------------- 
 
1.2 - ANTONIO LUIS MARTINS BAPTISTA: ----------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1659,  de  93.12.03,  solicitando 
reapreciacao do seu pedido de terreno para construcao de habitacao 
propria, uma vez que nao foi considerado na lista de  distribuicao 
de terrenos reservados a funcionarios  municipais.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Deferido. O requerente  e  considerado  
suplente   a  actual  lista  de  funcionarios  municipais  e  sera  
integrado na lista de efectivos em Marco de 1994". --------------- 
 
1.3 - JOAQUIM CANASTRA MARTINS - Implantacao de habitacao:-------- 
Presente processo referente ao assunto em epigrafe e informacao do 
Sr.  Vereador  Ferreira  Costa  referindo  que  no  seguimento  da  
decisao   da  Camara  Municipal  de  disponibilizar  terreno  para  
instalar o Sr. Canastra e visto que o contentor que a APS dispunha  
nao tem condicoes, propoe a aprovacao da localizacao indicada pela 
Fiscalizacao Municipal, junto aos viveiros municipais, devendo   a 
APS executar uma construcao em alvenaria (6x3 m),  ficando  apenas 
as instalacoes sanitarias no contentor.  Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Concorda-se com a proposta do Sr. Vereador Ferreira 
Costa.  Oficiar a APS". ------------------------------------------ 
 
1.4 - MAXIMINO GUIOMAR PARREIRA: --------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1574, de  93.11.17,  solicitando  
autorizacao para efectuar arranjos no telhado e chao  da  roulote, 
sita na Azinhaga de Santa Catarina.  Mereceu, por  unanimidade,  o  
despacho de:"Deferido a titulo precario.  O deferimento da CMS nao 
legaliza quaisquer  das  construcoes  clandestinas  existentes  no  
local e so se deve a poder contribuir para melhorar  as  condicoes   
do requerente". -------------------------------------------------- 
 
1.5 - EPEL/PINTAL - PINTURAS ELISEU, LDA.:------------------------ 
Presente carta c/ entrada n.  1843, de 93.12.21,   solicitando  um 
lote de terreno na ZIL 2 para relocalizacao da empresa. ---------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Acusar a recepcao.  O Sr.  
Vereador Ferreira Costa fica encarregue de disponibilizar um  lote 
de terreno para a EPEL, na ZIL 2, tal como a firma solicita".----- 
 
1.6 - VIRGILIO DOS SANTOS FRANCO: -------------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1573,  de  93.11.16,  solicitando 
autorizacao para desanexar uma parcela de terreno com  a  area  de 
5.000 m2, do predio rustico  n. 166,  Seccao I,  sito  em  Boucas, 
Sines.  Presente parecer tecnico da DPU, referindo que o  destaque 
proposto nesta propriedade de 4,4 ha nao respeita o n. 2 do art. 5 
do DL 448/91,   ja  que  a  parcela  restante  resultante  daquele  
destaque deveria ter uma area de 7,5 ha. Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Indeferido. Transcrever o parecer tecnico". ------- 
 
1.7 - BATALHA & COSTA, LDA.: ------------------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1639,  de  93.11.30,  solicitando 
informacao sobre a possibilidade de venda  do  armazem  de  que  e 
 
                                                           .../... 



 
 
      ACTA N. 49 
                  
                        (Reuniao de 93.12.22 e 23) 
 
                                                            PAG.14 
 
 
 
arrendatario, sito  na Rua da Floresta, pois o mesmo necessita  de 
reparacoes.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Acusar  a 
recepcao.  A Camara Municipal esta a analisar a  probabilidade  de 
vender os armazens do ex-GAS sitos na Rua da Floresta.   Logo  que  
tenha uma decisao sobre o assunto comunica-la-a  ao  requerente  e 
aos restantes interessados". ------------------------------------- 
 
1.8 - ANTONIO DA ENCARNACAO RAPOSO: ------------------------------ 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1511,  de  93.11.04,  solicitando  
autorizacao para reconstruir em tijolo, uma  barraca  de  madeira, 
existente, ha alguns anos, nas trazeiras da sua habitacao sita  no 
Bairro dos Pescadores, n. 35. Presente parecer da  Fiscalizacao de 
obras referindo que a barraca em questao esta instalada em terreno 
camarario   e  o  mesmo   se  destinar  a  jardim.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos  conhecimento.   E  indeferido 
a pretensao do Sr Raposo pelas razoes referidas pela Fiscalizacao" 
 
1.9 - ABAIXO ASSINADO - SUPERFICIARIOS DO LOTEAMENTO DA COURELA DA 
CRUZ:    Presente abaixo assinado c/ entrada n. 1685, de 93.11.09, 
solicitando autorizacao para construcao de  anexos  nas  moradias, 
conforme plantas que anexa.   Presente  parecer  tecnico  da  DPU, 
referindo que o indice de construcao adoptado para esta  zona, que 
se insere no PPU de Expansao III  e de  0,67,  indice  que  nestas 
construcoes  de  res-do-chao  e  1.  andar  atinge  um  indice  de 
construcao de ic=0,99.    Com a introducao da casa das maquinas  e 
dispensa   este  valor   ira  ser  superior  a  ic=1,1,  o  que  e  
desaconselhavel para o bairro, visto que os  logradouros  deveriam 
ficar livres de construcao, por forma a proporcionar um tratamento 
harmonioso  em todo este bairro". -------------------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Indeferido.   Concorda-se  
com   o  parecer   tecnico  que  devera  ser  transcrito  para  os  
requerentes". ---------------------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC:--------------------------------- 
2.1 - ALVARO MANUEL FERNANDES DA SILVA: -------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1383,  de  93.10.18, solicitando  
autorizacao para proceder a obras para evitar as infiltracoes  das 
aguas, na sua habitacao sita no Bairro 1. de Maio, n.80,  conforme 
discrimina.   Presente  parecer  da  Fiscalizacao.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovada  a  cobertura  do  saguao  em  
telha lusalite transparente e por forma a manter o  arejamento  da 
habitacao.  Quanto a impermeabilizacao dos terracos o  IGAPHE  vai 
proceder a sua execucao". ---------------------------------------- 
 
ERAM 23.00 HORAS FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS  RECOMECANDO  OS 
MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 17.30 HORAS. ------------------------ 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA - Continuacao: ------------------------- 
2.29 - PLANO DE AMORTIZACOES - Emprestimo n. 04/059256: ---------- 
Deliberado, por unanimidade, propor a Caixa  de  Credito  Agricola  
Mutuo de Santiago do Cacem, o seguinte plano de amortizacoes:----- 
Dias 01 dos meses de Abril e Julho de cada ano, respectivamente, a 
partir de 94.04.01  a  2003.04.01  inclusive,  sendo  o  valor  da 
amortizacao de 12.000.000$00. ------------------------------------ 
 
2.30 - PROTOCOLO DE ACORDO ENTRE  A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  SINES,  
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE SANTIAGO DO CACEM E  A  CAVOP -  
- CONSTRUCOES, ARMADURAS, VOLADURAS E OBRAS  PUBLICAS,  LDA. - Av. 
Vasco da Gama: --------------------------------------------------- 
Presente o referido protocolo  em  que  a  terceira  contratante -  
CAVOP -  transmite para a segunda contratante - CAIXA  DE  CREDITO 
AGRICOLA -, o credito constituido por todas  as  importancias  que 
aquela tem a receber da primeira contratante  -  CAMARA  MUNICIPAL 
DE   SINES,  no  ambito  do  contrato  da  Empreitada  relativo  a  
"Construcao de acessos aos  terminais  portuarios - Av.  Vasco  da 
Gama" e que representam a importancia de 175.218.319$00, acrescida 
dos valores dos trabalhos a mais e ainda da revisao de precos.---- 
Homologado, por unanimidade, o presente protocolo, que fica  anexo 
a esta minuta de acta.  Dar conhecimento a Eng. Rosa, pois  havera  
que acertar com o perito da CCAM a melhor  forma  da  fiscalizacao 
conjunta da obra. ------------------------------------------------ 
 
2.31 - EDP - ELECTRICIDADE DE  PORTUGAL - IP da  Rede  Viaria  das  
Percebeiras:   Presente of.  c/  entrada  n. 11170,  de  93.12.07, 
informando ser de 2.845.222$00+IVA, o valor para execucao da  obra 
em epigrafe.   Adjudicado, por  unanimidade,  a  EDP,  a  obra  em  
epigrafe por 2.845.222$00+IVA.  Incluir no Plano de Actividades  e 
Orcamento para 1994. --------------------------------------------- 
 
2.32 - CENTRO DE SAUDE DE SINES: --------------------------------- 
Presente   of.  c/  entrada  n. 11215,  de  93.12.09,  solicitando 
colaboracao na pintura interior das instalacoes do Centro de Saude 
de Sines, uma vez que o seu orcamento nao  permite  fazer  face  a 
obras de conservacao e reparacao.   Mereceu,  por  unanimidade,  o 
despacho de:"Aprovado um subsidio de 300.000$00 para  pintura   do 
Centro de Saude de Sines". --------------------------------------- 
 
IV - EXPEDIENTE DE OBRAS:----------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO - Continuacao:----------------------------- 
1.10 - SUANI PAIZAO: --------------------------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1686,  de  93.11.09,  solicitando  
que sejam verificadas as condicoes de habitabilidade da  habitacao 
sita na Rua Antonio Aleixo, 12 - A, devido a infiltracoes.-------- 
Presente auto de vistoria mencionando, de facto, as  condicoes  em 
que se encontra a habitacao.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  
de:"Dar conhecimento a requerente do teor do auto de  vistoria.  E 
autorizado a  realizacao  das  obras  constantes  do  auto  e  que  
respeitam aos edificios da PSP (patrimonio municipal).  O Sr. Eng. 
Lobato tratara o assunto com a urgencia devida". ----------------- 
 
1.11 - EDGAR CASTRO: --------------------------------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1651,  de  93.11.04,  solicitando  
aprovacao do local assinalado na planta que anexa, na ZIL 2,  para 
construcao de uma discoteca.  Presente parecer tecnico da DPU.---- 
Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Indeferido.  O  terreno 
pretendido  pelo requerente para implantacao de uma  discoteca/bar 
fica  abrangido   na  Zona   Industrial  Ligeira  de  Sines,  onde  
actualmente funciona a feira mensal e anual". -------------------- 
 
1.12 - AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA REFINARIA DE SINES DA PETROGAL 
Presente processo referente ao assunto em epigrafe.  Presente  of. 
c/ entrada n. 1433, de 93.09.16, da  Comissao  de  Coordenacao  da  
 
                                                           .../... 



 
 
      ACTA N. 49 
                  
                        (Reuniao de 93.12.22 e 23) 
 
                                                            PAG.16 
 
 
 
Regiao do Alentejo, comunicando, face  a  solicitacao  da  PGS  de  
rectificar o PDM devido  a  area  necessaria  para  ampliacao  das    
instalacoes da Petrogal, coincidir com uma "Faixa  de  Proteccao",  
que a Camara Municipal de  Sines  devera  proceder  de acordo  com  
o DL 69/90, alterado pelo DL 211/92  (art. 10., 17., 18.  e  20.).     
Mereceu,  por  unanimidade, o  despacho  de:"Envie-se fotocopia do 
oficio da CCRA a Hidrotecnica Portuguesa.  Insistir com a HP  para 
que apresente proposta de honorarios  para  a  alteracao  do  PDM, 
consequente das novas unidades da Petrogal". --------------------- 
 
1.13 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES: ---------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 1808, de 93.12.09, informando  ter sido 
ratificada, por unanimidade, em sessao de 93.12.03, a  decisao  da 
Camara Municipal, que fixou em 2.721 o valor actualizado  da  Taxa 
Municipal de Urbanizacao, a vigorar ate Agosto  de 1994.  Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento.  Publique-se 
para aplicacao". ------------------------------------------------- 
 
2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC - Continuacao:------------------- 
2.2 - VIVA - PROMOCAO IMOBILIARIA, LDA.: ------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1564, de  93.11.12,  solicitando  
anulacao do projecto de licenciamento, anteriormente  apresentado,   
e solicitando aprovacao do projecto de construcao de  um  edificio    
a  levar  a efeito no lote 29 do Loteamento da Cerca do Meio.----- 
Presente parecer da DPU.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Deferido". ------------------------------------------------------ 
 
2.3 - AUTO MODERNA DE SINES, LDA.: ------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1317, de 93.10.04, solicitando emissao 
da licenca de obras para construcao de uma oficina no lote 251  da 
ZIl 2. ----------------------------------------------------------- 
Deliberado, por unanimidade, revogar  o  despacho  da  Camara  que 
enviou este processo para contencioso. E aprovado, por unanimidade 
a emissao de licenca de construcao". ----------------------------- 
 
2.4 - FRANCISCO IDALINO PIRES: ----------------------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1535,  de  93.11.09,  solicitando 
aprovacao do projecto de arquitectura de  um  armazem  a  levar  a 
efeito no local denominado Barradas.  Presente parecer tecnico  da  
DPU   referindo  que  a  construcao  do  armazem  pretendido  pelo  
requerente apresenta uma area de 200 m2, ficando  implantado  numa  
zona   sujeita  ao  Plano   de  Urbanizacao  da  Zona  de  Reserva  
Habitacional.  Pelas suas dimensoes, aspecto exterior  e  funcoes, 
comprometem todo  o  Plano  de  Urbanizacao  aprovado, chamando  a 
atencao para a zona preferencial deste tipo de actividades - ZIL 2 
aconselhando   o  requerente   a  reformular   o  presente  estudo  
adequando-o aquele local. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Concorda-se com o parecer tecnico que devera ser transcrito  para 
o requerente para os devidos efeitos". --------------------------- 
  
2.5 - MARIA LUISA DA SILVA VILHENA: ------------------------------ 
Presente   req.   c/  entrada  n. 1502, de  93.11.03,  solicitando  
aprovacao do projecto de construcao  de  uma  moradia  a  levar  a  
efeito em Terca-Parte, Porto Covo.  Presente o parecer tecnico  da 
DPU referindo que o terreno encontra-se abrangido  na  Area  Rural 
do Concelho, dentro da Paisagem Protegida.  Com uma area  de  1,01  
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ha nao se admitem novas construcoes neste  terreno.   No  entanto, 
caso se  considere  viavel,  ha  a  considerar  a  area  bruta  de  
construcao prevista para este  edificio de 248 m2,  que  excede  o 
permitido para estas zonas rurais (150 m2).----------------------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Envie-se para parecer  da 
Area de Paisagem protegida.  De-se conhecimento ao  requerente  do 
teor do parecer tecnico, com o qual a  Camara  Municipal  concorda 
para os devidos efeitos". ---------------------------------------- 
  
2.6 - MARIO JOSE DA SILVA: --------------------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n. 1505,  de  93.11.03,   solicitando 
aprovacao do projecto de arquitectura de uma  moradia  a  levar  a 
efeito na Terca-Parte, Porto Covo.   Presente parecer  tecnico  da 
DPU referindo que  o  presente projecto encontra-se  abrangido  na  
Area Rural do Concelho, dentro dos limites da Area Protegida.  Com 
uma area de 1,01 ha nao se admitem novas construcoes neste terreno  
(PDM).  O projecto apresentado encontra-se delineado com  base  na 
legislacao em vigor a excepcao do atras  referido  e  da  area  de 
construcao de 224 m2, que excede  o  permitido (150 m2)  em  zonas 
rurais.   Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Envie-se  para 
parecer tecnico a Area protegida.  Transmitir ao requerente o teor 
do parecer tecnico com o qual a Camara Municipal concorda". ------= 
 
3 - OBRAS MUNICIPAIS: -------------------------------------------- 
3.1 - ESTUDO PREVIO DO PROJECTO DE  REMODELACAO  E  AMPLIACAO  DOS 
SISTEMAS ELEVATORIOS DE AGUAS RESIDUAIS DA VILA DE SINES: -------- 
Presente pela VERSUS - Projectos, Informatica e Formacao, Lda.   o 
estudo em epigrafe.    Presente  parecer  tecnico  da  Eng.  Celia  
propondo a aprovacao do referido estudo com algumas recomendacoes. 
Aprovado, por unanimidade, o estudo previo.  Dar conhecimento  aos 
projectistas das recomendacoes da Eng. Celia". ------------------- 
 
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 20.00  horas.------------------ 
 
E  eu,____________________________  (Eugenia  de   Jesus  Amador),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
O PRESIDENTE,                 OS VEREADORES,  
 
--------------------------    ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
 


