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           Aos VINTE E OITO de DEZEMBRO de MIL NOVECENTOS e NOVENTA  
QUATRO, nesta Vila de Sines  e Sala  de  Sessoes  do  Edificio  dos  
Pacos  do  Concelho,  teve  lugar  a  REUNIAO  PUBLICA   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 
             - IDALINO SABIDO JOSE 
             - FRANCISCO PEREIRA VENTURINHA 
 
FALTAS JUSTIFICADAS: - ANTONIO GONCALVES CORREIA (Ferias) 
                     - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO (Ferias) 
 
Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
a reuniao, eram 16.00 Horas.-------------------------------------- 
 
I - EXPEDIENTE PUBLICO:------------------------------------------- 
1 - ANGELA RAPOSO E OUTRA: --------------------------------------- 
Estas municipes  solicitaram  informacao  sobre  o  andamento  dos 
projectos para construcao nos terrenos  da Quinta de  Joao  Mendes  
distribuidos em Setembro de 1993, pois tem urgencia em dar  inicio 
ao processo. ----------------------------------------------------- 
O projecto de arquitectura esta pronto.   Para  os  projectos  das 
especialidades   foi   aberto  concurso   e  ja  foram  entregues. 
Recentemente faltava o projecto dos calculos de estabilidade que a 
Eng. Celia esta a fazer. ----------------------------------------- 
Com a entrega dos projectos sera emitida licenca de obras.  Devera 
ser efectuada a escritura de cedencia do direito de superficie.--- 
 
2 - ALDORA MARIA VILHENA DA LUZ - Loteamento da Eira  Nova - Porto 
Covo:   Veio solicitar informacao se ja houve despacho sobre o seu 
requerimento  para  isencao  da  TMU,  por  forca  do  aumento  da  
construcao no seu loteamento. ------------------------------------ 
Foi  informada  que ainda nao houve despacho da sessao da Camara.- 
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3 - CELESTE CASTRO: ---------------------------------------------- 
Veio solicitar que sejam efectuadas reparacoes na  habitacao  sita  
na Cadaveira. ---------------------------------------------------- 
A Fiscalizacao ira  a  Escola  da  Cadaveira  para  ver  quais  as  
adaptacoes mais urgentes. ---------------------------------------- 
 
II - EXPEDIENTE GERAL:-------------------------------------------- 
1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
1.1 - IGAPHE - INSTITUTO  DE  GESTAO  E  ALIENACAO  DO  PATRIMONIO 
HABITACIONAL DO ESTADO: ------------------------------------------ 
Presente of. c/ entrada n. 11743, de 94.11.03,  enviando  proposta 
de venda no valor de 4.141.000$00, referente ao predio  omisso  na  
matriz, Fraccao A, sito no Bairro 1. de Maio, Bl. C7, 2, em Sines. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara  Municipal  esta 
interessada na aquisicao deste predio.  No entanto e  dado  que  a  
sua unica funcao e a da Sede da Delegacao Escolar, solicita-se que  
o  valor proposto possa ser reduzido". --------------------------- 
 
1.2 - ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCACAO  DA ESCOLA C+S  
SINES: ----------------------------------------------------------- 
Presente  of.  c/  entrada   n. 12388,  de  94.11.18,  solicitando 
comparticipacao no pagamento da totalidade dos passes  dos  alunos 
deslocados para Santo Andre e Santiago do Cacem, em virtude da nao 
abertura neste ano lectivo da Escola Secundaria.------------------ 
Mereceu, por maioria, o despacho  de:"A  Camara  Municipal  nao  e  
responsavel pela nao abertura  da  Escola  Secundaria T42  no  ano 
lectivo 94/95.  Por consequencia,  e porque nao se sente  a  tanto  
obrigada,  a  reivindicacao  da  Associacao  de  Pais  devera  ser  
encaminhada para o Ministerio da Educacao". ---------------------- 
Os Srs. Vereadores Idalino e  Guinote  votaram  favoravelmente  as  
pretensoes dos Encarregados de Educacao por entenderem que  a  nao 
abertura da Escola Secundaria  T42  e  fundamentalmente  culpa  da 
Autarquia. ------------------------------------------------------- 
 
1.3 - DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO AUTARQUICA:----------------- 
Presente of. c/ entrada n. 12630, de 94.11.28, esclarecendo alguns 
pontos  quanto  a  participacao  das  Freguesias  nas  Receitas do 
Municipio.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  
conhecimento. Fotocopiar para os Srs. Vereadores". --------------- 
 
1.4 - AMELIA BALEIZAO C. SERRANITO NUNES: ------------------------ 
Presente req.  c/ entrada n.2362, de 94.11.29, requerendo  emissao 
de alvara para um estabelecimento de "Cabeleireiro", a instalar na 
Rua   Julio   Gomes  da  Silva,  n. 7,  em  Sines.   Mereceu,  por  
unanimidade,   o  despacho  de:"Indeferido.   A  Camara  Municipal  
considera  nao  ser  possivel  a  transformacao  da  habitacao  em 
estabelecimento comercial". -------------------------------------- 
 
1.5 - ESCOLA SECUNDARIA DE SINES:--------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 12724, de 94.11.29, solicitando apoio a 
fim de viabilizar as iniciativas de expressao dramatica "Teatro na 
Escola".   Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara 
Municipal esta disponivel para apoios humanos  e  materiais.    De 
momento nao e possivel conceder apoios financeiros".-------------- 
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1.6 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM:---------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 12777, de 94.11.30, enviando  copia  da 
deliberacao sobre "Sistema Nacional   de  Tratamento  de  Residuos  
Toxicos - Proposta de instalacao do aterro em Vale Madeiros".----- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.7 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES:---------------------- 
Presente   of.   c/   entrada  n.  12823,  de  94.12.02,  enviando  
regulamentacao do exercicio dos profissionais de enfermagem.------ 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.8 - CRISTINA MARIA MOTA CARVALHO - Centro de Recursos: --------- 
Presente carta c/ entrada n. 12388, de 94.12.05, solicitando apoio 
financeiro no valor de 40.290$00, a fim de suportar o pagamento de 
seguros e equipamento electronico.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Indeferido. Face as actuais dificuldades  financeiras 
nao e possivel o apoio da Camara Municipal".---------------------- 
 
1.9 - ADERESS - ASSOCIACAO DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  SINES  E  
SANTIAGO DO CACEM: ----------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 12869, de  94.12.05,  informando  sobre  
os  objectivos  da  Associacao  nomeadamente  contribuir   para  o 
desenvolvimento regional da sua area  de  actuacao.  Mereceu,  por  
unanimidade,   o  despacho  de:"Tomamos  conhecimento.   Acusar  a 
recepcao". ------------------------------------------------------- 
 
1.10 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL:----------- 
Presente of. c/ entrada n.13082 de 94.12.12, enviando convocatoria 
para reuniao no dia  19  Dez./94.   Mereceu,  por  unanimidade,  o  
despacho de:"Tomamos conhecimento. Fotocopiar para o Sr.  Vereador 
Idalino". -------------------------------------------------------- 
 
1.11 - FEDERACAO PORTUGUESA DE PATINAGEM: ------------------------ 
Presente of.  c/  entrada   n. 13104,  de   94.12.12,  agradecendo  
os apoios concedidos a seleccao de Juniores de Hoquei   em  Patins  
que disputou o XXXIII Campeonato da Europa da modalidade.--------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.12 - IGAT - INSPECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO DO TERRITORIO:------ 
Presente of. c/ entrada n.  13269, de 94.12.15, enviando copia  da 
informacao da Inspeccao prestada pelos  Srs.  Inspectores  que  se 
encontraram em accao inspectiva  na  Camara  Municipal  de  Sines, 
resultante de pedido de inquerito dos Srs.  Vereadores  Guinote  e 
Idalino.     Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos  
conhecimento.  De acordo com o ponto 7 das conclusoes  da  IGAT  a 
Camara Municipal delibera, por unanimidade, proceder a instauracao 
de um inquerito que aprecie o funcionamento dos Servicos  Tecnicos 
e da Tecnica Municipal - Arq. Graca Faisca e  da  sua  obrigatoria 
imparcialidade na apreciacao dos projectos particulares. --------- 
E instrutor  do  processo  um  Tecnico  Superior  da  Comissao  de  
Coordenacao  da Regiao do Alentejo, para o que se devera solicitar  
nomeacao ao Presidente da Comissao".------------------------------ 
Os  Srs. Vereadores Guinote e  Idalino  salientaram  as  restantes  
conclusoes que apontam para a pratica  de  irregularidades  varias  
pelo Senhor Presidente,  nomeadamente: -  Obstrucao  do  acesso  a  
informacao;    -  Licenciamento  irregular  de  obras  municipais; 
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- Permissao de  construcoes  sem  licencas;   -  Desrespeito  pelo 
cumprimento da lei, no ambito das competencias delegadas. -------- 
Os Srs. Vereadores face a posicao do Sr. Presidente manifestaram a 
sua decisao de continuarem a recorrer  ao  TAC  e  a  IGAT  se  os 
procedimentos atras denunciados nao forem corrigidos.------------- 
 
Face a  declaracao  de  voto dos Srs. Vereadores Guinote e Idalino 
de que so foi tomado conhecimento a posteriori, o  Sr.  Presidente 
sublinhou que : -------------------------------------------------- 
1- Os assuntos agendados para discussao e deliberacao em sessao de  
   Camara vem devidamente informados, pelo que  nao  existe  neste  
   particular  qualquer obstrucao a informacao; ------------------ 
2- No  que se refere ao licenciamento de obras particulares e  tal  
   como a IGAT refere na analise que procedeu ao processo de obras 
   do Sr. Quintela, a emissao da licenca de obras foi aprovada  em  
   21.10.94.    Como tal informacao nao foi prestada na sessao  de  
   26.10.94, a Camara Municipal mandou proceder ao embargo da obra  
   da licenca e logo que emitida tal licenca o  que  aconteceu  no  
   dia seguinte, o embargo nao teria qualquer razao de  ser,  pois  
   estavam aprovados os restantes projectos; --------------------- 
3- Quanto ao cumprimento da  lei  no  que  respeita  ao  ser  dado  
   conhecimento a sessao de  Camara  das  decisoes  proferidas  no  
   ambito das competencias delegadas e para que fique mais uma vez  
   registado, os Servicos do DAF deverao ter toda a atencao  nesta  
   materia para que seja posto fim a esta situacao; -------------- 
4- Ainda quanto  ao  licenciamento  de  obras  particulares  sem a 
   exigencia   do  Certificado  de  compatibilidade,  tal  como  e  
   referido pela IGAT, refere-se  que  foram  suspensos  todos  os  
   licenciamentos logo que a Camara Municipal  tomou  conhecimento   
   dos despachos do SEALOT sobre a materia.----------------------- 
 
1.13 - DRARNA - DIRECCAO REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS  NATURAIS 
DO ALENTEJO: ----------------------------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 13261, de 94.12.15, informando sobre  a  
forma como e feita a armazenagem do enxofre produzido na Petrogal. 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
1.14 - COMISSAO ORGANIZADORA DAS JORNADAS SOBRE BIODIVERSIDADE  NO   
ALENTEJO E EXTREMADURA ESPANHOLA:--------------------------------- 
Presente of. c/ entrada n. 13329, de 94.12.16,  solicitando  apoio 
financeiro a fim de levar a efeito as referidas Jornadas previstas 
para Abril/95.  Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Nao  e 
possivel o apoio financeiro da Camara Municipal".----------------- 
 
1.15 - CAPELA NOSSA SENHORA DAS SALVAS - A Camara  Municipal tomou  
conhecimento de terem sido de 218 o numero de visitantes durante o 
mes de Novembro. ------------------------------------------------- 
 
1.16 - ANTENA MIROBRIGA RADIO:------------------------------------ 
A Camara Municipal tomou conhecimento do Plano de Actividades para  
o ano de 1995.---------------------------------------------------- 
 
2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
2.1 - ANALISE FINANCEIRA -  Novembro/94:-------------------------- 
A Camara Municipal tomou conhecimento  da  analise  financeira  da 
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Camara Municipal de Sines, elaborada pela Tecnica de Contabilidade 
e Administracao. ------------------------------------------------- 
 
III - EXPEDIENTE DE OBRAS:---------------------------------------- 
1 - CONSTRUCOES, ALTERACOES, ETC.: ------------------------------- 
1.2 - ISMENIO VIDAL OLIVEIRA:------------------------------------- 
Presente req. c/ entrada n. 1782, de 94.11.22, apresentando  pecas 
desenhadas e escritas  de  acordo  com  as  indicacoes  da  Camara  
Municipal, a fim de ser aprovado  o  projecto  de  reconstrucao  e  
alteracao de uso de um edificio na Praca  Marques  de  Pombal,  em  
Porto Covo.  Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Indeferido. 
Por perigar a seguranca do edificio que deita para o Largo Marques 
de Pombal e aumentar o indice de construcao  existente  nao  e  de 
autorizar a construcao da cave.  Alem disso, o grave precedente de 
permitir a construcao de caves na zona historica de Porto Covo   e 
principalmente   no  Largo  Marques  de  Pombal  podera  ocasionar  
situacoes de total desfiguracao das construcoes existentes.------- 
A Camara Municipal nao ve inconveniente na construcao de uma porta 
de acesso a Rua Vasco da Gama, que devera manter a traca geral  do 
conjunto dos vaos.   Na mesma medida,  o  oculo  do  alcado  Norte  
devera ser transformado num vao identico aos existentes".--------- 
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Indeferido. Transcrever o 
parecer tecnico". ------------------------------------------------ 
 
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,_________________________  Cesar  Luis   da   Silva   Beja, 
 
Secretario  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                              O PRESIDENTE,                 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              OS VEREADORES,  
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 
                              ------------------------------------ 
 


