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              Aos SEIS e TREZE de JULHO de MIL NOVECENTOS e NOVENTA  
QUATRO, 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 CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
             - CESAR LUIS DA SILVA BEJA 
             - ANTONIO GONCALVES CORREIA 
             - IDALINO SABIDO JOSE 
             - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
             - FRANCISCO PEREIRA VENTURINHA 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 15,30 Horas.-------------------------------------- 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
1 - VEREADORA CARMEM FRANCISCO:----------------------------------- 
1.1 - FESTIVAL  DA  SARDINHA  1994  -  Planta  de  implantacao  de  
estruturas:      Presente a planta de implantacao de estruturas no  
terreiro do Castelo de Sines, para a  realizacao  do  Festival  da  
Sardinha.   Aprovado,   por   unanimidade.  Deve  ser  apresentado  
orcamento. ------------------------------------------------------- 
 
1.2 - FESTIVAL DA SARDINHA - Programa:---------------------------- 
Presente proposta de programa de animacao do Festival da Sardinha. 
Aprovada, por  unanimidade,  a  actuacao  da  Banda  da  Sociedade  
Musical Uniao Recreio e Sport Sineense e do grupo  Canto  Chao.  A 
Sra. V. Carmem deve apresentar nova proposta para o dia 31.------- 
 
1.3 - GEMINACAO SINES/VIDIGUEIRA/NISA - Colonia de ferias:-------- 
Presente proposta para apoio a Colonia de ferias de  criancas  dos   
Concelhos da Vidigueira e Nisa, com idades entre os 6 e os 12 anos  
durante a ultima quinzena  de  Agosto. Aprovados, por unanimidade, 
todos os apoios.-------------------------------------------------- 
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1.4 - SITRI - JORNADA DE LUTA DE 8 DE JULHO:---------------------- 
Informou a CMS, sobre  as  reunioes  efectuadas  e  os  documentos  
produzidos relativos a iniciativa decidida pela Frente Comum  para 
o dia 8 de Julho, contra a incineradora.  Aprovada,  por  maioria,  
com  as  abstencoes  dos  Srs.  Vs.  Guinote  e   Venturinha,  por  
entenderem que a iniciativa e extemporanea  e  nao  haver  perigos  
imediatos para a populacao de Sines, a proposta do Sr. V.  Correia   
para a tolerancia de ponto dos funcionarios da CMS, a partir de 15   
horas  do  dia  8,  para  que  possam  participar na Concentracao,  
assegurando os servicos minimos habituais.  Aprovada, por maioria, 
com as abstencoes dos Srs. Vs. Guinote e Venturinha,  pelas mesmas 
razoes  acima  apontadas,  a  proposta  do   Presidente   para   a  
participacao   das viaturas da CMS no  desfile  de  protesto  pela  
manutencao de Sines na lista de localizacoes para a incineradora.- 
 
1.5 - ENCERRAMENTO DO ANO ESCOLAR - Balanco:---------------------- 
Informou a CMS  sobre  o  encerramento  do  ano  escolar,  com  um  
espectaculo no Estadio Municipal, com todos os alunos e o  convite   
aos pais para assistirem. Convidou, ainda, a CMS para outra  festa 
de encerramento da Escola Primaria n. 1. Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Tomamos conhecimento".----------------------------- 
 
1.6 - ASSOCIACAO CABO-VERDEANA - Envio de cumprimentos:----------- 
Apresentou os cumprimentos da comunidade  Cabo-verdeana  residente  
em Sines, apresentados na festa em que representou a CMS. Mereceu, 
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".------------ 
 
2 - VEREADOR VENTURINHA:------------------------------------------ 
2.1 - CASA DA PRAIA DA BRAGADA - Cedencia:------------------------ 
Presente of. reiterando o acordo da APP em ceder a casa  da  praia  
da Bragada ao Pelouro do Turismo da CMS,  em  troca  de  obras  de  
reparacao e limpeza. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Os 
servicos devem informar sobre as obras necessarias".-------------- 
 
2.2 - FIALI - Pedido da Comissao de Carnaval de Sines:------------ 
Propos que se cedesse a Comissao de Carnaval  de  Sines,  conforme 
pedido, um modulo da FIALI,  a  titulo  gratuito.   Aprovado,  por  
unanimidade.------------------------------------------------------ 
 
2.3 - PRAIA DE S. TORPES - Vigilancia:---------------------------- 
Propos que a CMS assegurasse a vigilancia da Praia  de  S. Torpes,  
atraves da  contratacao de dois  nadadores-salvadores.  Rejeitada, 
com os votos contra do Presidente e  dos  Vrs.  Correia,  Cesar  e  
Carmem. Aprovada, por maioria, com o voto contra do V. Venturinha, 
a proposta do Presidente, de sensibilizar a Capitania do Porto  de  
Sines para que cumpra as sua obrigacoes no que se refere ao  apoio 
ao nivel de nadadores-salvadores e boias de seguranca. Os Srs. Vs. 
Guinote e Idalino votam a favor, mas, caso a Capitania nao  assuma  
as  suas  responsabilidades,  a  CMS  deve  em  ultima   instancia  
assegurar a seguranca na praia em referencia.--------------------- 
 
3 - VEREADOR GUINOTE:--------------------------------------------- 
3.1 - VITOR JORGE - Loteamento da Lupumer:------------------------ 
Apresentou o problema do municipe Vitor  Jorge,  comprador  de  um  
lote no Loteamento da LUPUMER, trazido  pelo  proprio  a  anterior  
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sessao publica. Entende que deve haver uma informacao da CMS sobre  
a situacao das infraestruturas do referido Loteamento e uma tomada  
de posicao para a resolucao do problema.-------------------------- 
 
3.2 - ANTONIO VILHENA GONCALVES DA CRUZ - Proprietario  do lote 4,  
da Nossa Senhora das Salvas:-------------------------------------- 
Pergunta em que ponto esta o projecto  de  alteracoes  apresentado   
pelo municipe. O Presidente informou que o  mesmo  foi  indeferido 
por excesso de ocupacao do logradouro.---------------------------- 
 
4 - VEREADOR CESAR BEJA:------------------------------------------ 
4.1 A ESCOLA SECUNDARIA 42T - Acessos:---------------------------- 
Informou que se iniciaram as obras dos acessos a Escola Secundaria 
42T. As obras do edificio decorrem a bom ritmo, a SOMEC pediu  uma  
prorrogacao de prazo, pelo pedido de alteracoes do  Ministerio  da  
Educacao, mas  mesmo com esta obra estara concluida  em  Setembro.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
4.2 - AVENIDA VASCO DA GAMA - Obras:------------------------------ 
Informou a CMS de que ficam a faltar os arranjos da falesia.------ 
 
4.3 - FEIRA  DE  ARTES  &  OFICIOS  E  FIALI   -   Declinacao   de  
responsabilidades:       Informou a CMS de  que  declina  qualquer 
responsabilidade pela nao montagem a tempo das estruturas.-------- 
 
5 - PRESIDENTE:--------------------------------------------------- 
5.1 - PLANO DE EMERGENCIA EXTERNA DE SINES - Actualizacao:-------- 
Informou, sobre as duas reunioes havidas com  a  Proteccao  Civil,  
para alteracao do PEES que nao contempla a unidade  de  alquilacao  
com utilizacao  de acido  fluoridrico.   Informou,  ainda,  que  a  
Direccao Geral das Florestas vai proceder a  limpeza  da  zona  de  
proteccao do Complexo Industrial.--------------------------------- 
 
5.2 - ASSOCIACAO PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DO  ALENTEJO  LITORAL -  
preparam a criacao de uma Associacao que fara o plano  estrategico 
para o desenvolvimento local, e que sera constituida por  capitais  
publicos e privados.---------------------------------------------- 
 
5.3 - ACIDENTE DA CELIA MARIA - Apoio da CMS:--------------------- 
Propos que o apoio dado pelas viaturas da CMS ao acidente da Celia 
Maria nao fosse cobrado ao proprietario. Aprovado, por unanimidade 
 
5.4 - PGU DO PORTO COVO - Avaliacao da densidade ocupacional:----- 
Informou sobre a reuniao havida com  o  Secretario  de  Estado  da 
Administracao Local e  Ordenamento  do  Territorio,  em  que  este  
concordou com o principio de que a densidade de ocupacao  da  area  
urbana deve ser analisada  globalmente,  permitindo-se  densidades  
mais elevadas que o permitido pelo PROTALI no  centro,  desde  que 
compensadas na periferia. Informou, ainda, que a CCRA tambem deu o  
seu acordo de principio a esta analise global.-------------------- 
 
6 - INSTITUTO DE ESTRUTURAS  AGRARIAS  E  DESENVOLVIMENTO  RURAL -  
Programa de iniciativa comunitaria "LEADER":---------------------- 
A CMS tomou conhecimento do encontro de apresentacao da 2. fase do 
Programa LEADER - Ligacao entre as accoes  de  desenvolvimento  da  
economia rural, que teve lugar no dia 94.06.29, em Lisboa.-------- 
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7 - CONSELHO PORTUGUES PARA A PAZ E COOPERACAO - Homenagem ao  Sr.  
Marechal Francisco Costa Gomes:----------------------------------- 
A CMS tomou conhecimento do almoco, de homenagem ao  Sr.  Marechal  
Costa Gomes, que se realizou no passado dia 94.07.02.------------- 
  
8 - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE -  Projecto  de  uma  piscina  de  
competicao de 25 metros:------------------------------------------ 
Presente o  programa  de  Concurso  Limitado  para  elaboracao  do  
projecto de uma piscina de  competicao  de  25  metros  coberta  e  
aquecida (com 8 pistas, tanque de apoio de 8 metros, bancadas para 
1000 pessoas e  respectivo  equipamento  de  apoio.  Mereceu,  por  
 
9 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINES - Regulamento:------------------ 
Aprovado,  por  unanimidade,  o  Regulamento  para  a   Biblioteca  
Municipal. Fotocopiar para os Srs. Vereadores.-------------------- 
 
10 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:--------------------------- 
Aprovados, por unanimidade, os mapas  de  pedidos  de  transporte,  
referentes as Semanas de: 23 a 29 de Maio/94, 30 de Maio a  05  de   
Junho/94, 06 a 12 de Junho/94, 13 a 19 de Junho/94 e 20  a  26  de  
Junho/94. A CMS suporta integralmente os  respectivos  custos  nos  
termos do Regulamento.-------------------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - ARSS - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE DE SETUBAL - Descarga 
ilegal de aguas residuais da Petrogal, SA:------------------------ 
Presente  fax  c/  entrada  n.  6252,  de  94.06.13,   solicitando  
informacao sobre a veracidade da  noticia  veiculada  pelo  Jornal  
"Correio da Manha" referente a descarga ilegal de aguas  residuais 
na Ribeira dos Moinhos, em  Sines.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Envie-se fotocopia  do  fax  enviado  a  Ministra  do  
Ambiente e Auto de Noticia, a ARSS".------------------------------ 
 
1.2 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALCACER DO SAL - Mocao:------------- 
Presente of. c/ entrada n. 6950, de 94.06.30, enviando mocao sobre 
a eventual instalacao de aterro de residuos toxicos e perigosos na 
Mina de Jungeis, aprovada em  Sessao  de  94.06.18.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
1.3 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Instalacao  de  incineradora 
de residuos toxicos e perigosos, em Sines:------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 6328, de 94.06.14, enviando mocao sobre 
o assunto em epigrafe, aprovada em Sessao  Extraordinaria  do  dia 
94.06.09.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.4 - ASSEMBLEIA   MUNICIPAL   DE  SINES  -  Comite  Municipal  de  
Geminacoes:------------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada  n.  6839, de 94.06.28, informando que foi 
nomeada a Sra. D. Helena Margarida R. C. Sales,  para  integrar  a  
Comissao  Consultiva  Municipal  de   Geminacoes.   Mereceu,   por   
unanimidade, o despacho de:"Tomamos  conhecimento.  Ao  c/  da  V.  
Carmem".---------------------------------------------------------- 
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1.5 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINES - Aumento da Portagem na Ponte  
25 de Abril:------------------------------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 6840, de 94.06.28, enviando mocao sobre 
o assunto em epigrafe, aprovada em Sessao do dia 94.06.09. Mereceu   
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".------------ 
 
1.6 - AMDS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DISTRITO  DE  SETUBAL  -  
Aumento  da Portagem na Ponte 25 de Abril:------------------------ 
Presente fax c/ entrada n. 6767, de 94.06.24,  enviando  copia  da 
nota de  imprensa  sobre  o  assunto  em  epigrafe.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
1.7 - ANMP -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES  -  
Seminario para Eleitos Locais:------------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 5969, de 94.06.06, informando  sobre  a  
realizacao de um Seminario para  eleitos  locais,  subordinado  ao  
tema "Direito das Autarquias Locais. Dificuldades na sua aplicacao 
Relacionamento com as Instancias de Controlo", no proximo  dia  15 
de Julho, em Oeiras. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "A  
Dra. Lidia pode frequentar este Seminario".----------------------- 
 
1.8 - ANMP -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES  -  
Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa:--------------- 
Presente  of.  c/  entrada  n.  6220,  de  94.06.13,  enviando  as  
Resolucoes  aprovadas  no  Congresso  em  epigrafe.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
1.9 - CENTRO DE DIA DE ALGUEIRAO - Agradecimento:----------------- 
Presente of. c/  entrada  n.  6545,  de  94.06.21,  agradecendo  a  
colaboracao prestada aquando da sua deslocacao a  Sines.  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".------------ 
 
1.10 - CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DE PORTO COVO -  Eleicao  dos 
Corpos Gerentes:-------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 6180, de 94.06.09,  enviando  copia  da   
acta da Eleicao de Corpos Gerentes  do  Clube,  realizada  no  dia  
94.06.01.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.11 - CCRA - COMISSAO DE  COORDENACAO  DA REGIAO  DO  ALENTEJO  -  
Projecto MARITEC:------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 6226, de 94.06.13,enviando documentacao 
sobre o assunto em epigrafe, remetida pelo Centro Europeu para  as 
Culturas Regionais Tradicionais,  para  apreciacao.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"A CMS esta em principio interessada em 
participar no Projecto MARITEC".---------------------------------- 
 
1.12 - FEDERACAO MUNDIAL DAS CIDADES UNIDAS:---------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 6611, de 94.06.22, acusando a  recepcao 
da adesao da CMS a Federacao Mundial das Cidade  Unidas.  Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".------------ 
 
1.13 - FENCA - FEDERACAO NACIONAL DAS  COOPERATIVAS  AGRICOLAS  DE  
PRODUCAO - Debate "20 anos de Abril e a Reforma Agraria":--------- 
Presente  of.  c/  entrada  n.  6414,  de  94.06.17,  enviando   a  
declaracao  aprovada no Encontro/Debate acima mencionado,  que  se  
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realizou no passado dia 4 de Junho. Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento".------------------------------- 
 
1.14 - NUCLEO  FILATELICO  DO  GRUPO  DESPORTIVO  E  CULTURAL  DOS  
TRABALHADORES DA PETROGAL - SUL - VI Mostra Filatelica:----------- 
Presente of. c/ entrada n. 6469, de 94.06.20, agradecendo  todo  o 
apoio prestado pela  CMS, para que  a  VI  Mostra  Filatelica  "Os  
Descobrimentos  Portugueses" fosse levada a efeito.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
1.15 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINES - Agradecimento:------- 
Presente of. c/  entrada  n.  6073,  de  94.06.07,  agradecendo  a  
colaboracao prestada pela CMS aquando da visita  ao  Algarve,  nos   
dias 23 e 24 de Maio/94. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: 
"Tomamos conhecimento".------------------------------------------- 
 
1.16 - SPGL-SINDICATO DOS PROFESSORES DA GRANDE LISBOA -  Educacao 
Pre-Escolar:------------------------------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 6189, de 94.06.09, enviando  texto para 
ser subscrito pelo Executivo  Camarario,  referente  as  intencoes  
assumidas  pela  Ministra  da  Educacao   relativas   a   Educacao  
Pre-Escolar. Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado que  
a CMS subscreva o documento anexo".------------------------------- 
  
1.17 - JOSE ALBERTO VALERIO SALVADOR COSTA:----------------------- 
Presente carta c/ entrada n. 6317, de 94.06.14, enviando copia  da 
Declaracao dos rendimentos relativos  ao  ano  de  1993,  conforme  
solicitado em reuniao de 94.05.18, sobre o elevado custo de ramais 
para ligacao a sua habitacao sita na Rua da Floresta,  n.  68,  em  
Sines.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Nao  e  possivel  
satisfazer a pretensao do requerente, pois e  no  que  a  CMS  diz   
directamente respeito e de acordo com os Regulamentos   Municipais    
de abastecimento  de agua e de saneamento sao da  responsabilidade  
dos proprietarios dos predios o pagamento dos custos dos ramais de  
ligacao das redes gerais de infraestruturas do proprio predio".--- 
 
1.18 - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE E IDALINO SABIDO JOSE:------ 
Presente carta c/ entrada n.  5792,  de  94.05.30,  solicitando  o 
pagamento das ajudas de custo pela participacao  nas  reunioes  de  
Camara. Presente, ainda, of. c/ entrada n. 5798, de  94.05.30,  da  
ENARPLA- Arquitectura, Engenharia e Planeamento, Lda., solicitando 
o pagamento das compensacoes dos encargos resultantes da  dispensa 
do Eng. Guinote para a sua actividade de Vereador em regime de nao 
permanencia. Presente, tambem, parecer  do  Dr.  Leonel  Baptista,  
sobre os direitos dos membros dos executivos municipais em  regime 
de nao permanencia/credito de horas e ajudas  de  custo.  Mereceu,  
por maioria, com os votos contra dos  Srs.  Vereadores  Idalino  e   
Guinote, o  despacho  de: "Concorda-se  com  o  parecer  juridico. 
Proceda-se ao pagamento a ENARPLA das horas que o Sr.  V.  Guinote 
tem legalmente direito (32 horas mensais)".----------------------- 
Os Vereadores Idalino  e  Guinote  nao  concordam  com  o  parecer  
juridico no que se refere ao pagamento  de  ajudas  de  custo  aos  
Vereadores em regime de nao permanencia.-------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 5:      Aprovada, por unanimidade, a  
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referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 22.200.000$00.Fotocopiar para os Srs. Vereadores.------ 
 
2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 6:      Aprovada, por unanimidade, a  
referida alteracao que apresenta tanto na reducao como no  reforco 
o valor de 4.600.000$00. Fotocopiar para os Srs. Vereadores.------ 
 
2.3 - CONSUMOS DE GASOLEO - Maio de 1994:------------------------- 
Aprovado, por unanimidade, o mapa de consumos de gasoleo. A Camara 
Municipal oferece o gasoleo consumido aos Bombeiros Voluntarios de 
Sines e ao Lar Prats,  nos  valores  de  454.389$00  e  23.302$00,  
respectivamente. Cobrar o gasoleo ao Ginasio Clube  de  Sines,  ao   
Vasco da Gama Atletico Clube e a Junta de Freguesia de Sines,  nos 
valores de 72.962$00, 250.497$00 e 23.493$00, respectivamente.---- 
 
2.4 - EDP-ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, SA - Loteamento do Farol:---- 
Presente of. c/ entrada n. 6142, de  94.06.08,  informando  que  o  
orcamento n.  83/93,  contempla  a  execucao  das  infraestruturas  
electricas necessarias para os lotes nos. 23, 24, 57, 58, 59,  60, 
61, 62, 63, 82 e 83, do Loteamento do Farol,  no  valor  total  de   
6.188.573$00+IVA. Mereceu, por   unanimidade,   o   despacho   de: 
"Adjudicada a EDP a obra  em  epigrafe  e  que  abrange  os  lotes  
referidos no oficio".--------------------------------------------- 
 
2.5 - COMISSAO DE CARNAVAL DE SINES - Subsidio:------------------- 
Presente of. c/ entrada  n.  6678,  de  94.06.23,  solicitando  um  
subsidio 2.798.213$00,  para  pagamento  a  Empresa  Baseandaimes,  
referente a  montagem  e  desmontagem  da  bancada.  Mereceu,  por  
unanimidade,  o  despacho  de: "Acusar  a  recepcao.  Para  melhor  
esclarecimento sugere-se uma reuniao da Comissao de Carnaval com a 
Camara Municipal na proxima reuniao de Camara".------------------- 
 
2.6 - COMISSAO DE MORADORES DA SONEGA - Subsidio:----------------- 
Presente of. c/  entrada  n.  4490,  de  94.05.02,  solicitando  a 
atribuicao de um subsidio ao Grupo Cultural e Recreativo da Sonega 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado um  subsidio  de  
50.000$00".------------------------------------------------------- 
 
2.7 - GINASIO CLUBE DE SINES - Subsidio:-------------------------- 
Presente of. c/  entrada  n.  6416,  de  94.06.17,  solicitando  a 
atribuicao de um subsidio  para  fazer  face  as  despesas  com  o  
professor de danca Frances Michel Koenig, que se deslocara a Sines  
durante o mes de Julho, a fim de treinar a  Seccao  de  Dancas  de  
Salao. Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Aprovado  um 
subsidio extraordinario de 100.000$00".--------------------------- 
 
2.8 - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE - Subsidio:-------------------- 
Presente of. c/  entrada  n.  6136,  de  94.06.08,  solicitando  a 
atribuicao de um subsidio  para  fazer  face  as  despesas  com  a 
Equipa de Hoquei em Patins - Juvenis, que passou a fase  final  do  
Campeonato Nacional.  Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:  
"Aprovado um subsidio extraordinario de 100.000$00".-------------- 
 
2.9 - COMISSAO LOCAL DO STAL- SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES  
DA ADMINISTRACAO LOCAL - Subsidio:-------------------------------- 
Presente of. c/  entrada  n.  6363,  de  94.06.16,  solicitando  a 
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atribuicao de um subsidio para a deslocacao  de  trabalhadores  ao  
Convivio do STAL, no Seixal. Mereceu, por unanimidade, o  despacho   
de: "Aprovado um subsidio de 100.000$00".------------------------- 
 
2.10 - SOPONATA - SOCIEDADE PORTUGUESA  DE  NAVIOS  TANQUES,  SA - 
Transmissao de direito de superficie:----------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 5578, de 94.05.25, informando  sobre  a 
transmissao do direito de superficie entre as sociedades NAVISSUL- 
Mantimentos  para  Navios,  Lda  e  a    SINOPSE  -  Sociedade  de  
Investimentos Imobiliarios Operacoes e  Servicos,  Lda.   Presente  
informacao  da   Directora   de   Departamento   Administrativo  e  
Financeiro, sobre o objecto do contrato de direito de  superficie. 
Mereceu, por maioria com os votos  contra  dos  Srs.  V.  Guinote, 
Idalino e  Venturinha,  o  Presidente  utilizou   o  seu  voto  de  
qualidade, o despacho de:"Deferido.  Sublinhe-se  a  SOPONATA  que 
CMS".------------------------------------------------------------- 
 
2.11 - SINEPINTA - ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL,LDA - Proposta: 
Presente proposta de  fornecimento  de  parquet  de  cortica  para  
pavimento  da habitacao da Camara, onde habita a Sra. D. Maria  de  
Lurdes F. Silva, pelo valor de 44.700$00. Presente proposta do Sr.  
V. Cesar  Beja, de um subsidio para pagamento do  material,  acima 
mencionado. Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "Aprovada  a  
proposta".-------------------------------------------------------- 
 
2.12 - JORGE CONTENTE  GANHAO  -   Trabalho  discografico  "Cantar  
Alentejo":-------------------------------------------------------- 
Presente recibo c/ entrada n.  6307,  de  94.06.14,  no  valor  de  
108.500$00, referente a venda a CMS do seu  trabalho  discografico  
"Cantar Alentejo".  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho   de: 
"Aprovado o ajuste directo. Solicitar  ratificacao  da  Assembleia  
Municipal de Sines".---------------------------------------------- 
 
2.13 - MANUEL MARTINS DA COSTA - Arrendamento do  imovel  sito  no  
Largo do Castelo:------------------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1020,  de  94.05.06,  solicitando  que  
seja  efectuado Contrato de Sub-arrendamento da  parte  onde  esta  
instalado o Snack-Bar, no Largo do Castelo, em Sines. Mereceu, por 
maioria com os votos contra  do  V. Guinote  e V. Venturinha  e  a  
abstencao do V. Idalino, o despacho de:"Deferido".---------------- 
O  Vereador  Guinote  votou  contra  pelo  facto  de  os  partidos  
politicos no  seu  entender  nao  poderem  sub-alugar  instalacoes  
municipais. A menos que exista regulamento municipal,  que  de  os  
mesmos direitos a todos os partidos.------------------------------ 
 
2.14 - PAGAMENTO DE FACTURAS: ------------------------------------ 
Deliberado, por unanimidade, proceder ao pagamento  das  seguintes 
facturas: -------------------------------------------------------- 
2.14.1 - N. 73,  de  AP - Estudos  e  Projectos  de   Arquitectura  
Paisagista,Lda, no valor de 1.484.800$00, referente a 2. prestacao  
da Revisao do Plano de Urbanizacao de Porto Covo.----------------- 
2.14.2 - N. 762, da Electrificadora de Santiago, Lda, no valor  de 
2.563.943$00, referente a empreitada de Infraestruturas electricas  
do Loteamento  da Courela da Cruz.-------------------------------- 
2.14.3 - N. 40118425, da Petrogal, SA, no valor  de  1.480.191$00, 
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referente a aquisicao de gasoleo.--------------------------------- 
2.14.4 - N. GF064005, da SOMEC, no valor de  885.983$60,  relativa  
ao 13. Auto de medicoes dos trabalhos realizados na Empreitada  de  
"Construcao da Escola Secundaria 42T"----------------------------- 
  
2.15 - CAVOP-CONSTRUCOES, ARMADURAS, VOLADURAS E  OBRAS  PUBLICAS,  
LDA - Construcao dos Acessos aos Terminais Portuarios de  Sines  - 
Av. Vasco da Gama:------------------------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n . 6296, de  94.06.14,  enviando  factura  
n. 3724,  referente  a  14.  situacao  de  Trabalhos  a  Mais   da  
Empreitada acima mencionada. Presente parecer da DSU. Mereceu, por   
maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Guinote, o despacho de: 
"Aprovados os pagamentos dos autos nos.  14  e  14A,  nos  valores   
respectivamente   de   1.612.947$00   e  11.408.506$00+IVA. O auto  
n. 14 devera seguir  para  a  CCRA para efeitos de comparticipacao  
Comunitaria e para a APS. O auto n. 14A devera ser enviado para  a  
APS que pagara  na  totalidade  conforme estabelecido. Envie-se de  
imediato a APS e a CCRA".----------------------------------------- 
O Vereador Guinote votou contra o pagamento da factura relativa  a  
trabalhos contratuais, pelas razoes expressas em anteriores actas. 
 
2.16 - SOMEC - SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONSTRUCOES, SA - Escola 
Secundaria Geral e Basica 42T:------------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 4592, de 94.05.03, enviando  a  factura  
n. GF044018,  no  valor  de  3.499.433$60,  inerente  ao  Auto  de  
Medicoes n. 2 de trabalhos a mais referentes  a  Empreitada  acima  
mencionada. Presente parecer da DSU. Mereceu, por  unanimidade,  o 
despacho de:"Aprovado o  presente  auto  de  medicoes.  Elaborar o  
respectivo contrato de trabalhos a mais".------------------------- 
 
2.17 - COMPANHIA DE SEGUROS MUNDIAL CONFIANCA:-------------------- 
Presente os recibos referentes as seguintes apolices  nos.:2951076  
e 2069580,nos valores de 2.288.766$00 e 750.893$00 respectivamente 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento".--- 
 
III - EXPEDIENTE DE OBRAS:---------------------------------------- 
1 - OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS: -------------------------------- 
1.1 - CAVOP-CONSTRUCOES, ARMADURA, VOLADURAS E OBRAS PUBLICAS,LDA- 
Empreitada de construcao do acesso aos Terminais Portuarios  - Av.  
Vasco da Gama: --------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 681, de  94.04.18,  informando  que  de  
acordo com a alteracao efectuada pela HP - Hidrotecnica Portuguesa 
as seccoes e tipos de cabos ao tracado de alimentacao  resulta  as 
seguintes maiores e menores valias: -Trabalhos a mais=3.151.200$00 
Trabalhos a menos= 1.359.740$00. Presente parecer da DSU. Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o pagamento". ----------- 
 
1.2 - CAVOP-CONSTRUCOES, ARMADURA, VOLADURAS E OBRAS PUBLICAS,LDA- 
Empreitada de construcao do acesso aos Terminais Portuarios  - Av.  
Vasco da Gama: --------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 739, de  94.04.29,  informando  que  os 
precos para as armaduras para as colunas  no  passeio  pedonal  do  
lado mar, de acordo com o projecto da HP - Hidrotecnica Portuguesa 
e de 2.609.240$00+IVA.  Presente  parecer  da  DSU.  Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado o orcamento apresentado  pela  
CAVOP no valor de 2.609.240$00+IVA".------------------------------ 
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ERAM 2,30 HORAS DO DIA 94.07.07 FORAM  INTERROMPIDOS  OS TRABALHOS   
RECOMECANDO OS MESMOS NO DIA 94.07.13  PELAS  15,00  HORAS, SEM  A  
PRESENCA DO SR. V. VENTURINHA.------------------------------------ 
 
I - ANTES DA ORDEM DO DIA - Continuacao:-------------------------- 
11 - PERIODOS DE FERIAS DOS VEREADORES:--------------------------- 
O Sr. Vereador Antonio Correia ira gozar o seu periodo  de  ferias 
de 18 a 31 de Julho. O Sr. Vereador Cesar Beja  ira  gozar  o  seu  
periodo de ferias de 05 a 18 de Setembro. O Sr.  Vereador  Guinote 
ira gozar o seu periodo de ferias de 01 a  21  de  Agosto.  O  Sr.  
Vereador Idalino ira gozar o seu periodo de  ferias  de 08 a 31 de 
Agosto. A Sra. Vereadora Carmem Francisco ira gozar o seu  periodo  
de 08 a 19 de Agosto.---------------------------------------------  
 
12 - BOREALIS PRODUTOS QUIMICOS, SA - Fuga de Propileno:---------- 
Presente fax informando  de  que  nao  ocorreu  qualquer  fuga  de  
propileno no dia 22 de Junho/94, nao havendo portanto perigo  para  
populacoes exteriores  a  fabrica.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento".------------------------------- 
 
13 - PETROGAL, PETROLEOS DE PORTUGAL, SA - Accoes de formacao:---- 
Presente fax, convidando a assistir a accoes de formacao  sobre  o  
tema "Normas de seguranca e de actuacao especifica", referente  ao  
arranque da Unidade de Alquilacao da Refinaria de Sines.  Mereceu, 
por unanimidade, o despacho  de: "Tomamos  conhecimento.  Envie-se  
para conhecimento da Assembleia Municipal".----------------------- 
 
14 - GRUPO DE TRABALHO DAS COMISSOES DE TRABALHADORES DO  COMPLEXO  
INDUSTRIAL DE SINES - Reuniao:------------------------------------ 
O Presidente informou a CMS sobre o teor da reuniao  com  o  Grupo  
Trabalho acima  mencionado e os Presidentes das Camaras Municipais 
de Santiago do Cacem e Sines.------------------------------------- 
 
15 - INTERCAMBIO DESPORTIVO ENTRE AS CAMARAS MUNICIPAIS DE MORA  E  
SINES:       Presente informacao  do  Professor  Virgilio  Chaves,  
solicitando autorizacao para utilizacao do Refeitorio Municipal no 
dia 94.07.14, para 30 jovens  e  2  monitores  da  C.M.  de  Mora.  
Mereceu,  por unanimidade, o despacho de:"Aprovado".-------------- 
 
16 - REVISTA DE IMPRENSA:----------------------------------------- 
Foram vistos e analisados os recortes da  imprensa  com  interesse  
para a Autarquia e o Concelho.------------------------------------ 
 
17 - CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS SALVAS - Visitantes:------------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento de terem sido 248  o  numero 
de visitantes no mes de Junho de 1994.---------------------------- 
 
18 - NOTARIADO PRIVATIVO DA CMS:---------------------------------- 
Presente informacao da Directora de Departamento Administrativo  e  
Financeiro propondo que a CMS confirme o despacho  de  92.11.11  e  
esclareca que  onde  se  le  Dra. Assuncao  Duque  deve ler-se  ou  
entender-se  Notaria  Privativa  da  CMS.  Mereceu,  por  maioria,  
com as  abstencoes  dos  Srs.  Vereadores  Idalino  e  Guinote,  o  
despacho de: "Aprovado".------------------------------------------ 
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19 - EXECUCOES FISCAIS:------------------------------------------- 
Presente informacao da Directora de Departamento  Administrativo e 
Financeiro propondo que na sequencia do  despacho  de 93.05.05  se  
mantenha  a  revogacao  do  despacho  de  93.02.24,  pelo  que  as   
funcionarias da Seccao de Taxas e Licencas sao  nomeadas  Escrivas   
das Execucoes  Fiscais,  ficando  nessa  qualidade  autorizadas  a  
receber as respectivas custas, ja que havia sido essa  a  intencao   
da  CMS aquando da  deliberacao  ora  rectificada.   Mereceu,  por  
maioria,  com  as   abstencoes   dos  Srs.  Vereadores  Idalino  e   
Guinote, o despacho de: "Aprovado".------------------------------- 
 
I - REPARTICAO ADMINISTRATIVA - Continuacao:---------------------- 
1.19 - ABVS - ASSOCIACAO DOS  BOMBEIROS  VOLUNTARIOS  DE  SINES  -  
Agradecimento: --------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 6886, de 94.06.29, agradecento o  apoio 
prestado aquando da realizacao do 4. Convivio de  Acordeonistas  e 
Organistas, no passado dia 26 de Junho.  Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Tomamos conhecimento".----------------------------- 
 
1.20 - AMDE - ASSOCIACAO DE  MUNICIPIOS  DO  DISTRITO  DE  EVORA -  
Orquestra Regional:----------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 7079, de 94.07.04, enviando  fotocopias 
dos seguintes documentos, referentes a viabilizacao da "Associacao 
para a Criacao  e  Desenvolvimento  da  Orquestra  Filarmonica  do  
Alentejo:  -  Projecto  de  Estatutos;   -  Cartao  provisorio  de  
Identificacao de Pessoa Colectiva e Entidade Equiparada;  - Pedido 
de Certificado de Admissibilidade.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho  de: "Nas  condicoes  propostas  nao  podemos  assumir  a  
responsabilidade financeira desta admissao, nem o onus politico de 
encerrar a Orquestra Filarmonica do Alentejo ao  terceiro  ano  do  
seu funcionamento".----------------------------------------------- 
 
1.21 - ANMP - ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS  PORTUGUESES  - 
Reuniao da Sub-Comissao Especializada de Financas Locais:--------- 
Presente of. c/ entrada n. 6541, de 94.06.21, informando  sobre  a  
deliberacao do Conselho Geral de incluir o Presidente  da  CMS  na 
Sub-Comissao de  Financas  Locais.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento".------------------------------- 
1.22 - DIRECCAO GERAL DO AMBIENTE- Tratamento Residuos Industriais 
Presente of. c/ entrada n. 6227, de 94.06.13, informando  sobre  a  
ordem de trabalhos da reuniao do FORUM, que se realizou no passado 
dia 21 de Junho.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
1.23 - JUNTA DE FREGUESIA DE SINES - Colonia de Ferias 1994:------ 
Presente of. c/ entrada n. 7017, de 94.07.01, informando que  o 1. 
periodo da colonia de ferias, para as criancas do campo, decorrera 
de 18 a 29 de Julho e solicitando o fornecimento de refeicoes para  
36  criancas  e  monitoras  que  os   acompanham.   Mereceu,   por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado nas  condicoes  propostas  de  
custo, 50% cada/CMS e JFSines".----------------------------------- 
 
1.24 -JOSE LUIS FERREIRA MARQUES E MARIO ALBERTO G. FERNANDES ANES 
Os  Municipes  mencionados  em  epigrafe,  solicitaram  que  fosse  
revisto o despacho da reuniao de Camara de 94.05.18,  referente  a  
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utilizacao de esplanadas. Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"A CMS reafirma o despacho de 94.05.18 que devera ser estritamente 
cumprido".-------------------------------------------------------- 
 
1.25 - FESTA DE HOMENAGEM A DURVAL PRATA FERREIRA:---------------- 
Presente carta c/ entrada n. 7254, de 94.07.07,  de  um  grupo  de  
amigos que decidiu promover uma Festa de Homenagem ao  Sr. Durval. 
Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de: "A  CMS  associa-se  a  
Homenagem proposta. A V. Carmem representara a CMS".-------------- 
 
1.26 - ABAIXO ASSINADO DOS COMERCIANTES DAS RUAS SERPA PINTO E DR.  
FRANCISCO LUIS LOPES:--------------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1244,  de  94.06.14,  solicitando  que  
seja aberto ao transito as Ruas acima  mencionadas.  Mereceu,  por  
maioria com os votos contra dos Srs.  Vs.  Guinote  e  Idalino,  o  
despacho de:"A CMS mantem a sua posicao anterior de reservar estas  
ruas  ao  transito  de  peoes,  mas  simultaneamente  permitir   o  
abastecimento aos estabelecimentos entre as 07 e as  10  horas  da  
manha".----------------------------------------------------------- 
 
1.27 - COMPELMADA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MONTAGENS  METALICAS,  
CRL:-------------------------------------------------------------- 
Presente fax c/ entrada n. 6835, de 94.06.28,  informando  da  sua  
tomada de  posicao  em  relacao  a  Mocao  e  Pre-aviso  de  Greve  
apresentados pelos trabalhadores da referida empresa. Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento. Fotocopiar  para  
os Srs. Vereadores".---------------------------------------------- 
 
1.28 - FILMES LUSOMUNDO, SA. - Licenca para afixacao  do  nome  do  
Cine Teatro Vasco da Gama:---------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n.6837, de 96.06.28,  solicitando  isencao  
da taxa de publicidade relativa a afixacao  do  nome  CINE  TEATRO  
VASCO DA GAMA.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Deferida 
a isencao da taxa de publicidade pelas razoes invocadas".--------- 
 
1.29 - SOMINCOR -  SOCIEDADE  MINEIRA  DE  NEVES  CORVO,  SA. - IV  
Concurso de Fotografia Somincor/94 - Bienal Fotografica  "O  Baixo 
Alentejo":-------------------------------------------------------- 
Presente  of.  c/ entrada  n. 7007,  de  94.07.01,  solicitando  o  
apoio da Camara pelo que  envia  para  apreciacao  o  Dossier  "Os  
Concursos de Fotografia" com apresentacao do referido IV Concurso.  
Mereceu, por unanimidade,o despacho de:"Porque entendemos que este  
Concurso de Fotografia devera ser mais  abrangente  em  relacao  a  
toda a regiao, a CM so participara na divulgacao em Sines".------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA - Continuacao:--------------------------  
2.18 - HASTA PUBLICA - DIVERTIMENTOS INFANTIS NA FEIRA  DE  AGOSTO  
DE 1994:----------------------------------------------------------  
Presente comunicado interno da Fiscalizacao Municipal   propondo a   
realizacao  de  uma  Hasta  Publica no dia 94.07.12.  Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Aprovado".---------------------------- 
 
2.19 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente factura  n. 43,  de  94.06.21,  no  valor  de  13.780$00,  
referente a 16 almocos e 22 pequenos  almocos  fornecidos  a  dois  
estudantes franceses durante  o  mes  de  Junho/94.   Mereceu, por  
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unanimidade, o despacho de:"Pague-se".---------------------------- 
 
2.20 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente factura  n. 45,  de  94.06.25,  no  valor  de 105.697$00,  
referente a 167 refeicoes fornecidas no  almoco  da  geminacao  de   
Sines, Nisa e Vidigueira  no dia  25  de  Junho/94.   Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Pague-se".---------------------------- 
 
2.21 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
Presente factura  n. 46,  de  94.06.21,  no  valor  de  43.472$00,  
referente a 67 refeicoes fornecidas no jantar do  4.  Encontro  de  
Acordeonistas organizado pela Associacao de Bombeiros  Voluntarios  
de Sines realizado no dia 26 de Junho/94.Mereceu, por unanimidade,  
o despacho de:"Pague-se".----------------------------------------- 
 
2.22 - BASEANDAIMES-ESTRUTURAS DE APOIO A FEIRA DE AGOSTO E FIALI: 
Presente orcamento para montagem e desmontagem  de  estruturas  de  
apoio a Feira de Agosto  e  Fiali,  designadamente,  Estrutura  do  
Pavilhao, Colocacao de ripa, Cobertura do palco,Portico da entrada  
de Sines e Portico da entrada da Feira.Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Adjudicados a Baseandaimes os trabalhos referidos com  
excepcao  do Portico da entrada da vila e a Cobertura do palco, no  
valor de 457.900$00 + IVA".--------------------------------------- 
 
2.23 - PETROGAL, SA - PETROLEOS DE PORTUGAL:---------------------- 
Presente   of.  c/  entrada  n.  5169,  de  94.05.16,  solicitando  
informacao sobre o preco e condicoes de venda do terreno onde esta  
situado o posto de abastecimento da Petrogal, em Sines.   Presente    
tambem, parecer tecnico da DPU informando precos para uma possivel 
venda.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de: "A  CMS  nao  ve  
inconveniente que prossigam as negociacoes com a Petrogal.-------- 
Entretanto os Servicos Tecnicos deverao clarificar quais as  areas 
de construcao permitidas no Plano  de  Urbanizacao  para  o  local 
(zona norte da Av. Humberto Delgado)".---------------------------- 
 
2.24 - PEDREC - PEDREIRAS E CONSTRUCOES, LDA:--------------------- 
Presente   of.  c/  entrada  n. 6208,  de  94.06.09,  apresentando  
reclamacao sobre o valor calculado relativamente a  utilizacao  do  
terreno onde se encontra instalada a Central de Britagem. Mereceu,  
por unanimidade, o despacho  de: "A CM aceita alguns argumentos do  
requerente. Pelo facto o valor do direito de superficie e reduzido  
a 50% desde 1990 inclusive".-------------------------------------- 
 
III - EXPEDIENTE DE OBRAS - Continuacao:-------------------------- 
1 - OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS: -------------------------------- 
1.3 - PLANO DE URBANIZACAO DE PORTO COVO:------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 965, de 94.06.16, enviando  tres  novas  
copias da Planta de Zonamento bem como novo exemplar do respectivo  
Regulamento.  Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "Envie-se  
para a  Junta  de  Freguesia  e  Assembleia  de  Porto  Covo  para  
apresentacao e apreciacao. Marcar reuniao com a equipa tecnica  em 
Porto Covo. Colocar o Plano em exposicao Publica em Porto  Covo  e  
em Sines. Anunciar publicamente o prazo da exposicao  e o previsto 
na Lei".---------------------------------------------------------- 
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1.4 - CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUCAO DE UM BLOCO 
HABITACIONAL DE 12 FOGOS, EM SINES:------------------------------- 
Prente oficio c/ entrada  n. 5973,  de  94.06.06,  informando  das 
razoes da recusa do visto do referido concurso.   Presente tambem, 
parecer juridico sobre o  assunto.   Mereceu,  por  unanimidade, o 
despacho   de:  "Anule-se  o   concurso.  Informem-se   todos   os  
interessados. Proceda-se a abertura de concurso limitado".-------- 
 
2 - EXPEDIENTE DIVERSO:-------------------------------------------  
2.1 - CUSTODIA PEREIRA GALVAO:------------------------------------  
Presente req. c/ entrada n. 939,de 94.06.08,  informando  nao  ter  
condicoes financeiras para continuar a obra no  lote 1085 da Zil 2  
pelo  que  solicita  autorizacao   para   vender   a   construcao,  
caso a Camara Municipal nao queira exercer o seu direito de opcao.   
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CM nao pretende exercer  
o direito  de  opcao  na  aquisicao  das  construcoes  existentes.  
Fornecer a requerente a lista de inscricoes devendo o  Sr. Adjunto  
do Presidente acompanhar o processo por forma a  que  quem  possam  
vir a adquirir as construcoes sejam os que aguardam ha mais  tempo  
por cedencia de terreno".----------------------------------------- 
 
2.2 - TITO MAXIMINO FERREIRA:------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 886, de 94.05.30, solicitando a  troca 
do lote 31 da Courela da Cruz pelo lote 15 da mesma.  Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Deferido".---------------------------- 
 
2.3 - ALBERTO CARLOS JESUS SANTOS:-------------------------------- 
Presente carta c/  entrada  n. 729,  de  94.04.27,  informando  em  
sequencia da decisao de Camara de 94.04.06,  do  valor  das  obras  
por si executadas nos lotes 130 e 131 na Zil 2.  Presente  tambem,  
parecer tecnico da DSU sobre o assunto.Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Considerando a enorme disparidade  entre  os  valores 
da Enga. Rosa e do  requerente.   Constituir  uma  comissao  de  3  
arbitos em que cada uma das partes nomeara um, e ambos nomearao um 
terceiro para fixacao do valor definitivo. So nessa  altura  a  CM  
decidira sobre o exercicio de opcao".----------------------------- 
               
2.4 - JOSE FRANCISCO ROSA:---------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 804, de 94.05.16,informando ter mudado 
de actividade profissional, pelo  que  solicita  autorizacao  para  
vender as benfeitorias do lote 167 da Zil 2 ao Sr. Firmino Antonio  
Carola Padre Eterno. Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de: "A 
CMS nao pretende exercer o seu direito de opcao.   O  Sr. Ferreira  
Costa devera indicar ao requerente a lista  de  espera  devendo  o 
requerente seleccionar o comprador das benfeitorias por  ordem  de  
entrada, isto e, por lista de espera".---------------------------- 
 
2.5 - FRANCISCO PEREIRA SOARES:----------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 866, de 94.05.25, informando  nao  ter 
condicoes financeiras para continuar a obra em execucao no lote 28 
da Courela da Cruz, pelo que solicita  que  o  lote  que  lhe  foi   
atribuido seja transferido para a sua filha Teresa Maria de  Jesus  
de  Sousa  Soares.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido nos termos do regulamento  municipal  de  cedencia  de 
terrenos em direito de superficie".------------------------------- 
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2.6 - MANUELA THOMAS LARROUDE GOMES TRIGO DA ROZA E FERNANDO GOMES 
D'ANDRADE:-------------------------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 722, de  94.04.28,  informando  que  o  
primeiro requerente proprietario do lote n.4, da Aldeia Turistica,  
em Porto Covo,  e  o segundo proprietario do lote n.2,  da  Aldeia   
Turistica, em Porto Covo, se encontram interessados  na  aquisicao  
a faixa de terreno contigua aos  seus  lotes,  cedida  ao  dominio  
publico, para  ampliacao  dos seus  logradouros,  solicitam  ainda   
a individualizacao de venda  em  duas  parcelas  iguais.  Presente 
tambem, parecer tecnico da DPU  sobre  o  assunto.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de:"Solicitar parecer a Junta de Freguesia 
de Porto Covo".--------------------------------------------------- 
 
2.7 - MARIA LUZIA SENNA ABREU:------------------------------------  
Presente req. c/  entrada  n. 1038,  de  94.07.05,  solicitando  a 
concessao de uma pequena  area  de  terreno  nas  proximidades  da 
nova Escola Secundaria, com a finanlidade de instalar  um  pequeno 
estabelecimento  comercial, para  apoio  aos  alunos  da  referida  
Escola.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Indeferido. A CM 
se e quando o entender procedera a abertura de concurso para o fim 
pretendido pela requerente".-------------------------------------- 
 
2.8 - FERNANDO GONCALVES RAPOSO:---------------------------------- 
Presente   req.  c/  entrada  n.  798,  de  94.05.13,  solicitando  
autorizacao para vender as benfeitorias construidas no  lote  148,  
na Zil2, em Sines, ao Sr. Carlos Goncalves Maria. Presente tambem, 
req. c/ entrada n. 816, de 94.05.13, do Sr. Carlos Goncalves Maria  
informando  que   esta   interessado  na  compra  das benfeitorias  
referidas pelo que desistia do lote n. 1196 que lhe foi atribuido.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado que o Sr. Carlos  
Goncalves Maria adquira as benfeitorias do lote 148 ao Sr.Fernando 
Goncalves   Raposo,  desistindo   do  lote  1196  que  podera  ser  
redistribuido".--------------------------------------------------- 
 
3 - VIABILIDADE DE CONSTRUCAO:------------------------------------ 
3.1 - ANTONIO DA SILVA JORGE:------------------------------------- 
Presente   req.   c/  entrada   n. 251,  94.02.14,  solicitando  a  
reapreciacao do despacho de 93.06.02, no sentido de ser retirado o 
condicionamento relativamente  ao  logradouro.   Presentes tambem,  
parecer tecnico da DPU  e  informacao  da  Fiscalizacao  Municipal  
sobre  o  assunto.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: 
"Indeferido. A CM mantem o despacho de 93.06.02".----------------- 
 
4 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.: ------------------------------- 
4.1 - VALDEMAR CHAVES QUINTELA:----------------------------------- 
Presente  req.  c/ entrada  n. 752,  de  94.05.04,  solicitando  a  
aprovacao do projecto de arquitectura referente a construcao de um 
predio a levar a efeito na Zona  B  do  PGU,  em  Sines.  Presente  
tambem, paracer tecnico da DPU  sobre  o  assunto.   Mereceu,  por  
maioria, com os votos contra dos Srs. Veredores Idalino e Guinote, 
o despacho de: "Aprovado o projecto com o condicionamento  de  ser  
alterado o acesso a cave para o interior do quarteirao  de  acordo 
com o Plano de Pormenor Urbanistico. ----------------------------- 
Os   Srs.  Vereadores  Idalino  e  Guinote  votaram  contra  pelas  
seguintes razoes:------------------------------------------------- 
1. Nao concordam com o acesso pela Av. Humberto Delgado,  por  nao  
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estar previsto no PPU e contribuir para degradar as  condicoes  de 
trafego e pedonais.----------------------------------------------- 
2. nAO CONCORDAM COM A alteracao da  implantacao  do edificio, por  
nao respeitar os arranjos exteriores previstos no PPU.------------ 
3. Nao concordam com a "oferta" de area  de  construcao  em  cave,  
excepto se se destinar a estacionamentos publicos".--------------- 
 
5 - LOTEAMENTOS:-------------------------------------------------- 
5.1 - ALBERTO JOSE DA GRACA SOROMENHO:---------------------------- 
Presente req. c/ entrada   n. 920,  94.06.08, solicitando que seja 
revisto  o  calculo  da  TMU  referente  ao aumento de  volume  de  
construcao do lote 3, Zona B, da Av. General Humberto  Delgado, em  
Sines. Presente tambem, parecer tecnico da  DPU  sobre  o assunto. 
Mereceu, por  maioria, com  os  votos  contra  dos Srs. Vereadores   
Guinote  e Idalino, o  despacho  de: "Concorda-se  com  o  parecer  
tecnico.  Cobrar ao requerente 1046,90 m2 a 10.000$00/m2.--------- 
Os Srs. Vereadores Guinote  e  Idalino  votaram  contra  por  duas  
RAZOES:----------------------------------------------------------- 
1. Nao concordam com a alteracao do PPU com o aumento de areas  de 
construcao.------------------------------------------------------- 
2. Nao concordam com a "oferta" de areas de construcao em cave aos  
promotores imobiliarios. Segundo a legislacao em vigor estas areas 
e so desde que se destinem  a  estacionamentos,  estao  unicamente  
isentas de Taxa Municipal de Urbanizacao".------------------------ 
 
IV - ACTA:-------------------------------------------------------- 
E aprovada em minuta a acta desta reuniao.------------------------ 
 
V - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------- 
E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente  
declarou encerrada a reuniao. Eram 20,00 horas.  
 
E eu,_________________________  (Carmem Isabel  Amador Francisco),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,                 
 
                              ------------------------------------ 
 
 
                           OS VEREADORES,  
 
                                     
                                    --------------------------------- 
 
                                    --------------------------------- 
 
                                    --------------------------------- 
 
                                    --------------------------------- 
 
                                    --------------------------------- 
 
                                    --------------------------------- 


