
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************** 
                                                                
    *** C A M A R A   M U N I C I P A L   D E   S I N E S  ***  
 
***************************************************************** 
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 
                         A C T A    N. 25/94               PAG. 1      
                         *******************                         
                                                                   
                             M I N U T A                              
                             ***********                              
                                                                   
                   
 
 
              Aos TRINTA e UM de AGOSTO 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 
 
FALTAS JUSTIFICADAS: - FRANCISCO PEREIRA VENTURINHA 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 15.45 Horas.-------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE PUBLICO:------------------------------------------- 
1 - JORGE MARTINS - ENCERRAMENTO DO AERODROMO:-------------------- 
Em representacao dos alunos pilotos da Escola Aero-Alentejo, Lda.,  
solicitou explicacoes sobre o encerramento do Aerodromo de Sines,e  
faz saber do receio destes alunos pelo investimento num curso  que  
parece nao poder ser concluido e pelos projectos que tinham para a  
pratica do voo em Ultra-Ligeiros. O Presidente esclareceu que  nao   
esta em causa a existencia de um aerodromo no concelho  de  Sines,  
equipamento alias apontado pelo PDM, num local diferente do  agora  
existente. O actual aerodromo foi cedido para  exploracao  a  dois 
particulares,tendo funcionado razoavelmente ate a vistoria da ANA,  
que verificou a falta de seguranca das instalacoes  e  exigiu  uma  
serie de obras para o licenciamento  do  aerodromo.   Nao  podendo  
satisfazer as exigencias da ANA, a CMS nao se opoe, contudo a  que  
o aerodromo seja utilizado como campo de ULM,  comprometendo-se  a  
autorizar a sua nova utilizacao,  como requerido pelos  municipes, 
acompanhando a proposta destes de que sejam eles  a   suportar  as  
obras requeridas pela ANA.---------------------------------------- 
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2 - ANTONIO VILHENA GONCALVES DA CRUZ - LOTE 4  DA  NOSSA  SENHORA   
DAS SALVAS:------------------------------------------------------- 
O municipe requereu informacao quanto ao processo em andamento  na 
Camara sobre uma construcao no logradouro.  O Presidente  informou 
que foi aprovada a emissao da licenca de obras.------------------- 
 
II - ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------- 
1 - VEREADOR CESAR:----------------------------------------------- 
1.1 - AVENIDA VASCO DA GAMA:-------------------------------------- 
Informou que os trabalhos se encontram  parados  por  abandono  da  
obra por parte do  empreiteiro,  nao  tendo  sido  feita  qualquer  
comunicacao a CMS. A Enga. Rosa deve fazer uma informacao para ser  
presente a sessao de dia 7 de Setembro, com a situacao  financeira  
da empreitada.---------------------------------------------------- 
Informou ainda que,  sem  qualquer  conhecimento  da  CMS,  a  APS  
colocou na Avenida, as pedras destinadas  aos  guarda-corpos,  que  
continuam sem ser colocadas, e a impedir o caminho.--------------- 
 
1.2 - PRAIA VASCO DA GAMA:---------------------------------------- 
Informou que recebeu queixas de utentes face ao  abuso  de  alguns 
banhistas  que, com os  jogos com  bola, incomodam outros utentes;  
e face  a  nao  existencia  junto  aos  quiosques  de  instalacoes   
sanitarias,que levam a utilizacao do tunel de passagem e dos muros  
como casas de banho.---------------------------------------------- 
 
1.3 - ESCOLA SECUNDARIA T42:-------------------------------------- 
Informou que esta marcada para amanha reuniao com a DREA  sobre  a 
Escola e o inicio do ano lectivo, que se preve nas instalacoes  do  
Ancorope, passando  para  as  instalacoes  definitivas  assim  que  
estas estiverem concluidas e equipadas.--------------------------- 
 
2 - VEREADORA CARMEM:--------------------------------------------- 
2.1 - HOMENAGEM A DURVAL PRATA FERREIRA:--------------------------    
Informou que a Comissao que esta a organizar esta homenagem pede a 
CMS a cedencia do refeitorio e de pessoal para a confeccao de  uma 
refeicao ligeira  para  as  bandas  que  darao  o  espectaculo  de  
homenagem, no dia 1 de Outubro. Pediu  ainda  autorizacao  para  a  
venda de bilhetes no Posto de Turismo. Deferidos, por unanimidade, 
ambos os pedidos.------------------------------------------------- 
 
3 - VEREADOR CORREIA:--------------------------------------------- 
3.1 - ESTAGIO DA SELECCAO JUVENIL  DE  HOQUEI  EM  PATINS  PARA  O 
CAMPEONATO DA EUROPA:--------------------------------------------- 
Informou que o referido estagio se esta a  realizar  no  Pavilhao,  
com o apoio a  nivel  de  transportes.  A  Federacao  Nacional  de  
Patinagem fara proximamente o pedido para  apoio  ao  estagio  dos  
juniores da mesma modalidade.------------------------------------- 
 
3.2 - RECEPCAO AOS PROFESSORES:----------------------------------- 
Informou que esta  a  decorrer  com  um  grupo  de  professores  a  
preparacao do programa.------------------------------------------- 
 
4 - MAPA DE UTILIZACAO DE TRANSPORTES:---------------------------- 
Aprovado, por  unanimidade,  o  mapa  de  pedidos  de  transporte,  
referente a semana de 25 a 31 Julho/94.A CMS suporta integralmente 
os custos nos termos do Regulamento.------------------------------ 
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III - EXPEDIENTE GERAL:------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - ILE'S:-------  
Presente of. c/ entrada n. 9191, de 94.08.30, solicitando  parecer 
quanto ao formulario de candidatura apresentado  por  MIGUEL  NUNO 
PRATA PACHECO referente a instalacao da actividade de  ALUGUER  DE 
FILMES EM CASSETES VIDEO, em Sines.  Mereceu,  por unanimidade,  o  
despacho de:"A CMS atribui parecer favoravel ao projecto de Miguel 
Pacheco para a instalacao de  um  estabelecimento  de  aluguer  de  
filmes em cassetes de video, nos termos do DN 46/86".------------- 
O Presidente nao participou na votacao.--------------------------- 
 
1.2 - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL - ILE'S:-------  
Presente of. c/ entrada n. 9080, de 94.08.29, solicitando  parecer 
quanto  ao  formulario  de  candidatura  apresentado  por  JOAQUIM  
ANTONIO ALVES E JERTRUDES MARIA ALVES referente  a  instalacao  da  
actividade de CAFE, SNACK-BAR, em Sines. Mereceu, por unanimidade,   
o despacho de:"A CMS atribui  parecer  favoravel  ao  projecto  de  
ILE   dos  proponentes  para  a  instalacao  da  actividade  Cafe,  
Snack-Bar".------------------------------------------------------- 
 
1.3 - DIRECCAO   REGIONAL  DO  AMBIENTE  E  RECURSOS  NATURAIS  DO  
ALENTEJO - Analises as aguas das praias:-------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 8569, de 94.06.11, enviando boletins de 
resultados de analises as aguas das Praias do Concelho.   Mereceu,  
por unanimidade, o despacho de:"Tomamos  conhecimento.  Fotocopiar  
para os Srs. Vereadores".----------------------------------------- 
 
1.4 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO:------------ 
Presente fax c/ entrada n.8707, de 94.08.17,solicitando informacao 
sobre   a   intencao   da  CMS  em  associar-se  a  Associacao  do  
Desenvolvimento do Litoral Alentejano. Mereceu, por unanimidade, o  
despacho de:"Aprovada a adesao  da  CMS  a  ADL  -  Associacao  do  
Desenvolvimento do Litoral Alentejano".--------------------------- 
 
1.5 - ANA - AEROPORTOS E NAVEGACAO AEREA:------------------------- 
Presente fax informando dos trabalhos a realizar  no  Aerodromo de  
Sines para que seja utilizado como Campo de  Aeronaves  Ultraleves  
Motorizadas.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A CM nao ve  
inconveniente que sejam feitas as obras previstas neste fax para o 
Aerodromo por forma a permitirem o funcionamento do campo de ULM". 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - CONSUMO DE GASOLEO - JULHO 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  404.872$00  e 17.381$00  
respectivamente. Cobrar o gasoleo ao Ginasio Clube de Sines, Vasco 
da Gama Atletico Clube e Junta de Freguesia de Sines, nos  valores 
de 70.097$00, 98.842$00 e 24.515$00 respectivamente.-------------- 
 
2.2 - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE:------------------------------- 
Presente of.  c/  entrada  n. 8887,  de  94.08.23,  solicitando  a   
concessao de um  subsidio  para  fazer  face  as  despesas  com  a  
realizacao   do  Trofeu  do  Municipio  de  Sines.   Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Aprovado um  subsidio  extraordinario 
de 50.000$00".---------------------------------------------------- 
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2.3 - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - AUTORIZACAO DE MORATORIA:-------- 
Presente of. c/ entrada  n. 8739,  de  94.08.18,  autorizando  uma   
moratoria ate 30.09.94 para pagamento  dos  encargos  vencidos  em  
01.07.94, no montante de 15.104.476$00, relativos ao emprestimo n. 
9015/000783/687/0069,  de   esc.:   133.773.649$00,  Contrato   de  
26.07.88.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos 
conhecimento. Concorda-se com o pedido de moratoria".------------- 
 
2.4 - BASEANDAIMES, LDA. - MONTAGEM   E  DESMONTAGEM  COM  ALUGUER 
INCLUIDO DE DIVERSAS ESTRUTURAS DE APOIO A FESTA DA  SARDINHA,  NO  
INTERIOR DO CASTELO DE SINES:------------------------------------- 
Presente factura c/ entrada n. 8491,  de  94.08.09,  no  valor  de  
1.075.900$00,  referente  aos  trabalhos  referidos  em  epigrafe.  
Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento".-- 
 
2.5 - M. SANTOS & IRMAO - LIMPEZAS, LDA.:------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 8504, de 94.08.09, apresentando  precos 
e condicoes de trabalhos para a Limpeza do  Mercado  Municipal  de  
Sines durante o periodo de ferias dos funcionarios  que  prestavam   
esse servico, pelo valor  de  248.534$00  +  IVA.    Mereceu,  por  
unanimidade, o despacho de: "Aprovado o pagamento".--------------- 
 
2.6 - TESOURARIA - Conta Caucionada:------------------------------ 
Presente informacao do servico de Tesouraria  solicitando  decisao 
em relacao aos pagamentos e amortizacao de  aceites  no  valor  de  
3.251.560$00, acima do valor da conta caucionada.Presente despacho 
do Sr. Presidente  que  se  transcreve: "Aprovados  os  pagamentos  
referidos bem como  as  amortizacoes  acima  da  conta  caucionada  
conta".    Mereceu,  por  maioria,  com  as  abstencoes  dos  Srs.  
Vereadores Guinote e Idalino, por nao concordarem  com  a  propria  
conta caucionada, o despacho de: "Aprovado".---------------------- 
 
2.7 - DELGADOS, LDA. - Accao proposta contra o Municipio de Sines: 
Presente   informacao   do   Consultor   Juridico   da  CMS  dando  
conhecimento  da sentenca do Tribunal Administrativo do Circulo de  
Lisboa em que o Municipio foi totalmente absolvido.   Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".---------------- 
 
2.8 - LIMPECAL, LDA - Posse de Terrenos sitos no No Rodiviario  da 
Ribeira dos Moinhos:---------------------------------------------- 
Presente   informacao   do   Consultor   Juridico   da  CMS  dando  
conhecimento da sentenca do Tribunal de  Circulo  de  Santiago  do  
Cacem, referente  a  Accao  Judicial  proposta por Limpecal, Lda.,  
perante o Tribunal, a que a CMS foi chamada a intervir como re, em  
que o Tribunal declarou  que  o  Municipio  de  Sines e o legitimo  
proprietario do predio onde se situava  o  estaleiro  da  referida  
empresa.    Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de: "Tomamos  
conhecimento".---------------------------------------------------- 
 
III -  EXPEDIENTE DE OBRAS:--------------------------------------- 
1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
1.1 - CUSTODIA PEREIRA GALVAO:------------------------------------ 
Presente   req.  c/  entrada  n. 1187,  de  94.08.11,  solicitando   
autorizacao para vender as benfeitorias do lote 1085, na Zil 2, em 
Sines, a Sra. D. Rosa Felisbela Pereira Valente, em virtude  de  a 
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mesma se encontrar inscrita para atribuicao de um lote de terreno. 
Presente tambem, parecer do Sr. Adjunto  do  Presidente,  sobre  o  
assunto.   Mereceu,  por unanimidade, o despacho de: "E deferida a  
pretensao da D. Custodia e autorizada a venda de benfeitorias a D.  
Rosa Valente".---------------------------------------------------- 
 
1.2 - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS:-------------------------- 
Presente  of.  c/  entrada  n. 779,  de  94.05.06,  enviando  para  
conhecimento informacao sobre o Decreto-Lei n.  83/94,  de  14  de  
Marco - Regime do Certificado de Conformidade do Projecto de Obras 
sujeitas a  Licenciamento  Municipal.   Presente  tambem,  parecer  
tecnico da DPU sobre  o  assunto.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Fotocopiar para  os  Vereadores 
Guinote, Correia e Idalino".-------------------------------------- 
 
1.3 - INVESTIFINATUR-INVESTIMENTOS, FINANCIAMENTOS TURISTICOS,LDA. 
Presente req.  c/ entrada  n. 1270,  de  94.08.04,  solicitando  a  
anulacao da TMU relativa ao Lote 88, do art. 30., em virtude de  o  
mesmo ter sido  vendido  a  Coopcovo,  a  qual  pretende  manter a  
finalidade habitacional.  Mereceu, por unanimidade, o despacho de: 
"Deferido".------------------------------------------------------- 
 
2 - VIABILIDADE DE CONSTRUCAO:------------------------------------ 
2.1 - FRANCISCA DA CRUZ GONCALVES:-------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 817, de 94.05.17, apresentando  pedido 
de viabilidade de construcao de umas bombas  de  abastecimento  de  
combustiveis, na Herdade das Varzeas  de  Cima,  Areeiro,  Estrada  
Nacional 120, em Porto Covo. Presente tambem, parecer  tecnico  da 
DPU sobre o assunto.   Mereceu, por unanimidade, o despacho de: "A 
CM nao ve inconveniente na pretensao. Devera solicitar autorizacao  
a Direccao Geral Combustiveis".-----------------------------------  
 
2.2 - ARNALDO ANTONIO DE JESUS:----------------------------------- 
Presente  req.  c/  entrada  n.  1637,  de  93.11.29,  solicitando  
informacao sobre a viabilidade de construcao de uma habitacao sita 
em  Mal  Seguro,   Porto   Covo.    Presentes   tambem,  pareceres  
desfavoraveis da Area de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano 
e  Costa  Vicentina  e  da  DPU  sobre  o  assunto.   Mereceu, por  
unanimidade, o despacho de:"Concorda-se  com  o  parecer  tecnico. 
Informe-se o requerente".----------------------------------------- 
 
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 19.00 horas  
 
E eu,_________________________  (Carmem Isabel  Amador Francisco),  
 
Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,                 
 
                              ------------------------------------ 
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                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 


