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        Aos  DEZASSETE de  JANEIRO   de  MIL  NOVECENTOS e NOVENTA  e SEIS 
        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 11.15 Horas.-------------------------------------- 
 
        I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
        1 - VEREADORA CARMEM: -------------------------------------------- 
        1.1 - TEATRO DO MAR  - GESTAO DO ESPACO DO TEATRO OFICINA:-------- 
        Presente  proposta  no  sentido  da  Camara  Municipal  proceder a 
        negociacoes com o CCEN  para  reavaliacao  da  gestao do espaco do 
        Teatro Oficina, na sequencia da solicitacao do Teatro do Mar.----- 
        Aprovada, por maioria, a presente proposta. O Sr. Vereador Guinote 
        entende que existindo um  protocolo  entre  a Camara Municipal e o 
        CCEN,  nada  que  respeita  a  esse  protocolo  deve  ser decidido 
        unilateralmente. ------------------------------------------------- 
 
        2 - VEREADOR CORREIA: -------------------------------------------- 
        2.1  -  VGAC  -  VASCO  DA   GAMA  ATLETICO  CLUBE  -  IV  Torneio 
        Internacional de Natacao do Litoral Alentejano:------------------- 
        Informou do convite a Camara Municipal a estar presente no Torneio 
        e almoco.  ------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Na impossibilidade da presenca do Sr. Presidente, por compromissos 
        ja assumidos, a Camara  far-se-a  representar pelo Sr. Vereador do 
        Pelouro do Desporto.---------------------------------------------- 
 
        3 - VEREADOR GUINOTE: -------------------------------------------- 
        3.1 - ELECTRICIDADE EM  PORTO  COVO - Solicitou informacao sobre a 
        questao, dado  ter  informacoes  de  que  existem  ha varios meses 
        cortes por periodos bastante longos na iluminacao publica. ------- 
 
        3.2 - ILUMINACAO PUBLICA/SINES  -   Alertou  para o facto de haver 
        uma serie de ruas em  que  nao  ha iluminacao.  Pensa que a Camara 
        Municipal deve fazer  uma  chamada  de  atencao  a SLE, dado  este 
        problema ter implicacoes na seguranca dos municipes. ------------- 
 
        3.3 - CABOS DE ELECTRICIDADE EM  PREDIOS NOVOS - Acha absurdo que, 
        quando terminado um predio, a  SLE  coloque  um cabo na fachada do 
        edificio, ao inves de  enterra-lo.  A SLE manifesta absoluta falta 
        de cuidado pelo patrimonio edificado e a Camara Municipal de Sines 
        deve  tomar medidas para acabar com esta actuacao desastrosa. ---- 
 
        3.4 - LIMPEZA URBANA - Chamou  a  atencao para a limpeza nas ruas, 
        nomeadamente na Zona Historica e ao nivel dos dejectos de animais. 
        Chamou a atencao para experiencias  que  se estao a levar a efeito 
        nalguns centros urbanos, nomeadamente em Lisboa. ----------------- 
 
        O Sr. Vereador Cesar informa que  a  SLE havia ja substituido 9 Km 
        dos 11 do  cabo de alimentacao a Porto Covo, nao tendo terminado o 
        trabalho  devido  a  chegada  do   Verao,  o  que  ira  ser  feito 
        brevemente. ------------------------------------------------------ 
        Um dos PT  tambem  sera  substituido  e substituidas as travessias 
        aereas por subterraneas. ----------------------------------------- 
        Quanto aos cabos na  fachada  dos  edificios,  a SLE esta sensivel 
        para  melhorar  o  aspecto  dos  cabos,  nao  podendo enterra-los, 
        segundo a SLE, por as entradas serem por cima. ------------------- 
        Foi ja pedido o  reforco  dos  pontos  de  luz e a substituicao de 
        candeeiros. ------------------------------------------------------ 
        A Sra. Vereadora Carmem informa que  quanto a limpeza das ruas tem 
        a ver com a falta da varredoura mecanica, que se encontra avariada 
        ha ja algum tempo. ----------------------------------------------- 
        Quanto aos caes vadios nao  e possivel apanha-los porque nao temos 
        pessoal que possa, pela idade,  correr atras deles.--------------- 
        Quanto as multas, o novo regulamento contempla esta vertente.----- 
 
        4 - VEREADOR IDALINO: -------------------------------------------- 
        4.1 - ARRUAMENTOS DA ZIL  2  -  Tem  vindo  a observar o estado de 
        degradacao  dos  acessos   aos   armazens   ja  construidos  e  em 
        funcionamento pelo que a Camara  devera avancar com a pavimentacao 
        e execucao dos restantes arranjos exteriores. -------------------- 
        O Sr. Vereador Cesar informou que o pessoal tem tentado remediar a 
        situacao, mas nao pode fazer muito antes do Verao.---------------- 
                                                                   .../...
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        5 - VEREADOR VENTURINHA:------------------------------------------ 
        5.1 - COMPRADORES DE PEIXE - Indemnizacao - Poluicao no mar:------ 
        Os compradores de peixe na  lote entendem ser parte interessada no 
        caso dos peixes  mortos,  devendo  igualmente ser indemnizados.  O 
        Vereador informou-os, em devida altura,  de que so nao fazem parte 
        do processo, porque nao se  organizaram e nao o requereram.  Pensa 
        que se podera, de algum modo, convida-los a entrar neste processo, 
        de forma a nao entrar em conflitos desnecessarios. --------------- 
        O Sr. Presidente entende que  se  poderia fazer uma reuniao com os 
        compradores, de  modo a que eles proprios se organizem e entrem no 
        processo. -------------------------------------------------------- 
 
        6 - PRESIDENTE: -------------------------------------------------- 
        6.1 - Os pescadores  estavam  avisados  desde o ultimo plenario de 
        que a visita dos deputados da A. R.  estava prevista para o dia 16 
        Jan./96, tendo sido decidido so  reunir  de novo o plenario apos a 
        visita. ---------------------------------------------------------- 
        A Comissao Parlamentar veio a Sines unicamente para se inteirar do 
        problema, conhecer as  diligencias  ja  efectuadas  e as respostas 
        obtidas, o que foi muito importante para o avanco do processo.---- 
        Foi decidido na Sexta-Feira passada,  com a Comissao de Pescadores 
        voltar  ao  Secretario  de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, 
        para saber se mantem a  posicao  de  que  o OGE deve contemplar as 
        indemnizacoes aos Pescadores. ------------------------------------ 
 
        *  Eram 12.20 horas foi feita uma interrupcao nos trabalhos para o 
        almoco, recomecando os mesmos as  14.00  horas, sem a presenca dos 
        Srs. Vereadores Guinote, Venturinha e Correia. ------------------- 
 
        II - ORDEM DO DIA:------------------------------------------------ 
 
        1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
        1.1 - AMLA - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO:------ 
        Presente  Fax   datado  de  95.12.18,  enviando  copia  do  oficio 
        dirigido a Direccao Regional  do  Ambiente  e Recursos Naturais do 
        Alentejo  sobre "SISTEMA  INTEGRADO  DE  RECOLHA  E TRATAMENTO DOS 
        RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS DO LITORAL ALENTEJANO".---------------- 
        Mereceu,   por    unanimidade,     o    despacho    de:"   Tomamos 
        conhecimento".  -------------------------------------------------- 
 
        1.2 - AMLA - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO:------ 
        Presente fax datado de  96.01.10,   enviando  copia da proposta de 
        protocolo  a  celebrar  entre  as  Associacoes  de  Municipios  do 
        Alentejo e o Centro de Inovacao Empresarial de Evora (CIEA).------ 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"  A  Camara Municipal 
        concorda com a proposta de protocolo  a  celebar entre a CIEA e as 
        Associacoes de Municipios do Alentejo". -------------------------- 
 
        1.3 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
        Presente of.  c/  entrada  n.  13567,  de  95.12.29, enviando tres 
        exemplares da brochura sobre o  programa do Congresso  "XX Estados 
        Gerais dos Municipios e  Regioes da Europa/Inscricoes", a realizar 
                                                                   .../...
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        em Thessaloniki, Grecia, de 22 - 25 de Maio de 1996.-------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"  A  Camara Municipal 
        estara  representada   nesta   importante   iniciativa   pelo  Sr. 
        Presidente". ----------------------------------------------------- 
 
        *  Os Srs. Vereadores Guinote  e Correia entraram nesta altura dos 
        trabalhos. 
 
        1.4 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
        Presente  of.  c/   entrada   n.   137,   de   96.01.05,  sobre  a 
        realizacao do "X Congresso da ANMP",  em Ponta Delgada, de 21 a 23 
        de Marco de 1996. ------------------------------------------------ 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento 
        Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote".-------------------------- 
 
        1.5 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
        Presente of. c/ entrada n. 210, de 96.01.08, sobre a realizacao de 
        "Jornada  de  reflexao"  de  08  a  09  de  Fev./96  sobre  "Novas 
        responsabilidades  municipais   e   dinamizacao   das  actividades 
        economicas". ----------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho de:" Tomamos conhecimento". 
        Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote".-------------------------- 
 
        Presente    req.    c/    entrada    n.    2069,    de   95.10.09, 
        solicitando autorizacao para instalacao de um quiosque, para venda 
        de jornais e revistas, junto ao   cruzamento da Av. D. Pedro I com 
        a Rua Maria lamas, conforme planta anexa. ------------------------ 
        Mereceu, por maioria, o despacho  de:" Aprovada a instalacao de um 
        quiosque para venda de jornais  e revistas, no local assinalado na 
        planta anexa. ---------------------------------------------------- 
        Abrir concurso para potenciais interessados. Informar o requerente 
        desta deliberacao".----------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador  Guinote  votou  contra  a  decisao  da Camara, por 
        entender que a Camara devia  autorizar este municipe a localizar o 
        quiosque no  local  pretendido.     A  abertura  do  concurso e um 
        absurdo  e  constitui  um  acto  repressivo  sobre  uma iniciativa 
        individual legitima, de um municipe. ----------------------------- 
 
        *  O Sr.  Vereador  Venturinha  entrou  na  sala  nesta altura dos 
        trabalhos. ------------------------------------------------------- 
 
        1.7 - LUIS MANUEL PALMINHA: -------------------------------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  2576,  de  95.12.19,  solicitando 
        informacao sobre viabilidade  de  instalacao  de  um bar, no local 
        designado por "Estacao/Celeiro", na Av. Gen. Humberto Delgado.---- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Indeferido. A instalacao 
        de um estabelecimento  deste  tipo  na  placa  central da Av. Gen. 
        Humberto Delgado  nao  e  desejavel  por  agravar  as condicoes de 
        seguranca  num  dos  pontos  de  maior  conflito  rodoviario desta 
        Avenida".  ------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        A DPU -  A  Camara  Municipal  de  Sines,  entende que este espaco 
        deveria ser considerado como  zona  verde, no seguimento do jardim 
        existente junto aos BVS. Informe-se a H.P..----------------------- 
 
        1.8 - CENTRO NACIONAL DE CULTURA: -------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  13177, de 95.12.15, sobre reformulacao 
        do projecto  da  edicao  do  "Guia  da  Rede  de Cidades Europeias 
        dos Descobrimentos"  e  informando  de  que  para  viabilizacao do 
        projecto e necessario de que  cada cidade se comprometa a adquirir 
        pelo menos 1000 exemplares do guia, a cerca de 1.200$00/unidade.-- 
        Mereceu, por unanimidade,  o despacho de:" Aprovado. Ao cuidado da 
        Sra. Vereadora Carmem.  Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote". 
 
        1.9 - ACTUALIZACAO  DE  SUBSIDIO  ESCOLAR  -  ALUNOS CARENCIADOS - 
        1995/1996: ------------------------------------------------------- 
        Presente  informacao   da   Divisao   Socio-Cultural  referindo  a 
        actualizacao de 15%,  conforme  defenido  no Plano de Actividades, 
        passando o escalao A para  3.200$00  e  o escalao B para 1.600$00, 
        sendo o numero de alunos de 134 e de 9 respectivamente.----------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos conhecimento. 
        Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote".-------------------------- 
 
        1.10 - EPAC - EMPRESA PARA AGROALIMENTACAO E CEREAIS, SA: -------- 
        Presente processo referente ao pedido da EPAC sobre viabilidade de 
        instalacao de um estabelecimento  de  venda  a retalho de produtos 
        alimentares, nas instalacoes em Sines,  sitas na Av. Gen. Humberto 
        Delgado. --------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"  Informar a EPAC que a 
        Camara Municipal  de  Sines  esta  disponivel  para  permutar este 
        terreno por  outro  municipal  de  identico  valor.  A  DPU devera 
        apresentar propostas de terrenos municipais para este fim".------- 
 
        1.11 - ESCOLA DO 1. CICLO DO ENSINO BASICO N. 1 DE SINES:--------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.  189,  de   96.01.05,  solicitando 
        concessao de subsidio de 119.000$00, a fim de suportar os encargos 
        do IVA respeitante a aquisicao de um fotoduplicador.-------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"  Aprovado o subsidio 
        solicitado".------------------------------------------------------ 
 
        1.12 - GRUPO DOS AMIGOS DO JARDIM ZOOLOGICO:---------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  136,  de 96.01.05, enviando tabela de 
        precos  para  1996.  Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho de:" 
        Tomamos conhecimento". ------------------------------------------- 
 
        1.13 - GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: --------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  217,  de  96.01.08, enviando copia de 
        requerimento  apresentado  ao  Governo  sobre   "INDEMNIZACAO  AOS 
        PESCADORES DE SINES". -------------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento 
        Anexar ao processo.  Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote". ---- 
                                                                   .../...
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        1.14 - CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DE PORTO COVO - Subsidio:---- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  12060,  de  95.11.14,  solicitando 
        concessao de subsidio  de 35.000$00  a fim de suportar os encargos 
        com iniciativa aquando das comemoracoes do Dia do Municipio".----- 
        Mereceu, por maioria, o despacho de:" Aprovado. ------------------ 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra".----------------------------- 
 
        1.15 - MINISTERIO DO  PLANEAMENTO  E ADMINISTRACAO DO TERRITORIO - 
        CONSELHO REGIONAL DA COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO 
        A Camara Municipal  tomou  conhecimento  da  Declaracao do "Debate 
        sobre o Empreendimento de Fins  Multiplos  do Alqueva - Situacao e 
        Perspectivas", realizado a 04 de Janeiro/96.---------------------- 
 
        1.16 - OFICINAS DE EDUCACAO PELA ARTE - Redondo: ----------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  165,  de  95.12.21, sobre projecto de 
        actividades para o ano  lectivo  de  95/96  e  sua visita a Sines, 
        solicitando apoio para o  fornecimento  de um almoco tipico "Arroz 
        de Peixes", para cerca de 30 criancas. --------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:" Aprovado. O Refeitorio 
        dara as refeicoes as criancas do Redondo".------------------------ 
 
        1.17 - AMDS - ASSOCIACAO MUNICIPIOS DE DISTRITO DE SETUBAL:------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  306,  de  96.01.10, enviando Plano de 
        Actividades e Orcamento para 1996. ------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
        Fotocopiar  para  os  Srs.  Vereadores  Correia,  Idalino  e  Sra. 
        Vereadora Carmem. ------------------------------------------------ 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
        2.1 - TECTOTAL COMERCIO E INDUSTRIA, LDA:------------------------- 
        Presente  processo  referente  a  "Empreitada  de  remodelacao  do 
        sistema de aquecimento  da  Piscina  Municipal" que inclui parecer 
        tecnico do Eng. Rita  sobre  o  pedido  de pagamento da factura n. 
        1673, de 1.276.236$00. ------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado o pagamento da 
        factura 1673, contra a entrega do equipamento. ------------------- 
        Concorda-se com a parte  restante  do  parecer tecnico do Sr. Eng. 
        Rita".------------------------------------------------------------ 
 
        2.2 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO: -------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  13511,  de  95.12.27,  solicitando 
        pagamento das facturas  de  electricidade  de  Junho  a Dez./95 no 
        valor de 1.226.488$00,  que  sera  descontado, posteriormente, num 
        duodecimo a transferir para aquela Junta. ------------------------ 
        Mereceu, por maioria, o despacho  de:"Homologada, a decisao do Sr. 
        Presidente de "Deferido".  A  atencao  da  Contabilidade e da Dra. 
        Sara para deducao desta importancia nos duodecimos do FEF".------- 
        O Sr. Vereador Guinote  votou  contra,  por entender que compete a 
        Junta  de  Freguesia  fazer  a  sua  gestao  autonoma  e  a Camara 
        Municipal de Sines fazer as transferencias legais a tempo e horas. 
 
        2.3 - FACTURA GF124052 DA SOMEC: --------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Presente informacao da Sra. Eng. Rosa referindo as razoes quanto a 
        retencao da referida factura. ------------------------------------ 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos conhecimento. 
        Sugere-se a Sra. Eng.  Rosa  que  em casos identicos, em situacoes 
        futuras proceda a devolucao da factura".-------------------------- 
        A Sra. Eng. Rosa  devera  ter  em  atencao  a  deducao do valor da 
        pintura na factura em causa, quando do acerto final de contas.---- 
 
        2.4 -  INQUERITO  AO  FUNCIONAMENTO  DOS  SERVICOS  TECNICOS  E DA 
        TECNICA SUPERIOR MUNICIPAL, ARQUITECTA GRACA FAISCA: ------------- 
        Presente    pela    Inquiridora,    Directora    do   Departamento 
        Administrativo e Financeiro, relatorio do Inquerito em epigrafe.-- 
        Mereceu,  por  maioria,  o  despacho  de:"A  Camara  Municipal  de 
        Sines  tomou  conhecimento  do  presente  relatorio  e  respectiva 
        conclusao e entende nao existirem quaisquer comentarios a fazer.-- 
        A Camara Municipal entende que  devera ser oficiada pessoalmente a 
        Firma Pontifex para  que  informe  por  escrito  quais as relacoes 
        entre a Pontifex e a  Sra.  Arq. Graca Faisca.  De-se conhecimento 
        deste documento e respectivo  despacho a IGAT conforme solicitado. 
        Fotocopiar este documento para todos os Srs. Vereadores.---------- 
        Os  Senhores  Vereadores  Guinote  e  Idalino  votaram  contra  as 
        conclusoes do relatorio pelas seguintes razoes: ------------------ 
        1 -  A  inquiridora  resolveu  "transformar"  a queixa apresentada 
        pelos Vereadores Guinote e Idalino, numa queixa da Empresa ENARPLA 
        contra a Empresa Pontifex.   Trata-se de uma inaceitavel "leitura" 
        da iniciativa dos Vereadores. ------------------------------------ 
        2  -  O  que  esta   em   causa  e  a  existencia  de  tratamentos 
        descriminatorios entre os projectos  encomendados a Pontifex e aos 
        restantes tecnicos.  Varias vezes  alias  quer o Vereador Guinote, 
        quer  o  Vereador  Idalino,  ao  longo  das  reunioes  da  Camara, 
        solicitaram informacoes que nunca foram, ate a data, satisfeitas. 
        3 - A responsavel pelo inquerito nunca se deu ao trabalho de ouvir 
        os dois  Vereadores.   No  entanto  alega,  varias  vezes, que nao 
        conhece o teor da denuncia/exposicao ao IGAT, nem nunca manifestou 
        interesse em conhece-la, quer atraves  dos mesmos  quer do proprio 
        IGAT. ------------------------------------------------------------ 
        4 - Pelo atras dito  e  reservando-se o direito de contrariarem os 
        este inquerito  nao  passa  de  uma  caricatura  de  um verdadeiro 
        inquerito. ------------------------------------------------------- 
        5 - Salientam, no entanto,  dois factos: ------------------------- 
            1 - E reconhecida a ligacao profissional da Arquitecta Graca a 
        Pontifex.  Nunca antes  assumida  pela  referida  Tecnica, que deu 
        dezenas de pareceres sobre projectos daquela Empresa. ------------ 
            2  -  De  mais  de  250  projectos  novos  entrados  na Camara 
        Municipal, durante o  periodo  em  analise,  so  8 projectos foram 
        subscritos pelo Eng. Guinote  que  "por  acaso"  e o tecnico cujos 
        projectos levam  "maior tempo" para emissao de pareceres. -------- 
 
        III - EXPEDIENTE DE OBRAS:---------------------------------------- 
 
        1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        1.1 - INFORMACAO A CAMARA  MUNICIPAL  CONFORME PREVISTO NO N. 3 DO 
        ART. 62 DO DL 100/84, DE  29 DE MARCO, SOBRE OS DESPACHOS EXARADOS 
        PELO SR. PRESIDENTE NO  USO  DAS  COMPETENCIAS DELEGADAS DE ACORDO 
        COM O N. 1 DO CITADO ARTIGO 52: ---------------------------------- 
        A  Camara  Municipal  tomou  conhecimento  dos mapas anexos a esta 
        minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ 
          - Licencas de  construcao  emitidas  no  periodo  de  02 a 12 de 
            Janeiro de 1996 
          - Projectos indeferidos no periodo de 02 a 12 de Janeiro de 1996 
 
        2 - CONSTRUCOES, ALTERACOES,   ETC.: ----------------------------- 
        2.1 - RAQUEL MARIA DUQUE LOBE GUIMARAES: ------------------------- 
        Presente  processo  referente   ao   pedido   de  constituicao  de 
        propriedade horizontal do armazem sito no lote 59 da ZIL 1. ------ 
        Presente req.  c/  entrada  n.  46,  de  96.01.15,  informando que 
        atribui a fraccao, que  pretende  vender,  r/c  do armazem sito no 
        lote 59 da ZIL 1, o valor de 4.500.000$00. ----------------------- 
        Mereceu, por maioria,  o  despacho  de:"Aprovada a constituicao em 
        propriedade  horizontal   conforme   parecer   tecnico,  a  titulo 
        excepcional, tendo em atencao a situacao critica da requerente.--- 
        A Camara Municipal  nao  pretende  exercer  o  direito de opcao na 
        compra da fraccao r/c do lote  59,  da ZIl 1 pelo que o promitente 
        comprador  de  50%  do  direito  de  superficie  devera  reunir as 
        condicoes regulamentares".---------------------------------------- 
        Votaram contra o Sr. Vereador Cesar e a Sra. Vereadora Carmem.---- 
 
        2.2 - FERNANDO PERES, CONSTRUCAO CIVIL. LDA.: -------------------- 
        Presente  carta  c/  entrada  n.  1522,  de  95.12.15, solicitando 
        informacao sobre  se  as  condicoes  de  alienacao,  constantes no 
        edital 93/91, respeitante a  aquisicao  do  lote  n. 8 sito na Av. 
        General Humberto Delgado,  Zona  B,  nao  foram  alteradas e se as 
        mesmas poderao servir de base  a elaboracao do respectivo projecto 
        de licenciamento. ------------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara Municipal de 
        Sines mantem, como nao poderia  deixar de ser, as condicoes gerais 
        e especiais constantes do edital 93/91, isto e, area de construcao 
        e tipologia de ocupacao.  Tendo  em atencao que a Camara Municipal 
        pretende  que  este  edificio, pela sua  localizacao privilegiada, 
        devera   apresentar   uma   qualidade   superior,   sugere-se   ao 
        requerente  que apresente  dois estudos  de dois edificios, um  de 
        um edificio de 9 pisos com  a mesma area de implantacao, outro de 
        edificio de menor volumetria mas de superior area de implantacao". 
 
        2.3 - FRANCISCO JOSE CAMILO E OUTROS: ---------------------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  1347,  de  95.10.31,  solicitando 
        informacao  sobre  viabilidade  de  loteamento  do  predio rustico 
        inscrito  na  matriz  sob  o  numero  14,  Seccao  CC,  denominado 
        Craveira, Sonega. ------------------------------------------------ 
        Presente o parecer tecnico da DPU. ------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"  A  Camara Municipal 
        concorda que caso seja possivel, este terreno ou parte dele, possa 
        ser objecto de uma operacao de loteamento. ----------------------- 
                                                                   .../...
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        Solicitar parecer a DROT - Evora. -------------------------------- 
 
        2.4 - SONAQUA - SOCIEDADE DE AQUACULTURA, SA.: ------------------- 
        Presente  fax  c/  entrada  n.  49,  de  96.01.10,  informando ter 
        encomendado o estudo de  impacto  ambiental, quanto ao projecto de 
        "Piscicultura em S. Torpes". ------------------------------------- 
        O Sr. Presidente, por  proposta  do  Sr. Vereador Guinote, decidiu 
        solicitar a QUERCUS, parecer sobre este projecto.----------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.5 - INVESTIFINATUR - INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS TURISTICOS - 
        - Avaliacao do lote 220 - Loteamento art. 47 - Porto Covo:-------- 
        Presente fax datado de  96.01.10,  comunicando  que a avaliacao da 
        Reparticao de Financas de Sines do lote 220 e de 131.136.000$00.-- 
        Presente parecer  tecnico  da  DPU,  apresentando  calculo sobre a 
        avaliacao do referido lote, no valor de 64.018.865$00. ----------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho:"Aprovada a avaliacao da DPU 
        de 64.018.865$00 a qual  sera  deduzida  de 15% valor atribuido as 
        infraestruturas necessarias para todo o interior do lote".-------- 
 
        2.6 - FILIPE FELISMINO PALET: ------------------------------------ 
        Presente  parecer  juridico  do  Dr.  Leonel  sobre  os  "Recursos 
        interpostos por Filipe Felismino Palet"  de deliberacoes da Camara 
        Municipal  de  Sines  de   93.11.17   e  94.04.20,  referentes  ao 
        loteamento de Porto Covinho, e que  tem a ver com a " apresentacao 
        de declaracao de compatibilidade, nos termos do DL 351/93".------- 
        Refere o Sr. Consultor Juridico  de ter sido notificado da decisao 
        do Tribunal Administraivo do  Circulo  de Lisboa sobre os aludidos 
        recursos, tendo este Tribunal determinado a extincao da instancia, 
        por inutilidade superviniente da lide,  no tocante ao primeiro dos 
        recursos e anulado a  deliberacao  objecto do segundo recurso, com 
        fundamento  em  vicio  de  forma  resultante  de  insuficiencia de 
        fundamentacao. --------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
        Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote.--------------------------- 
 
        2.7 - CAROLINA MARIA CANDEIAS  e NUNO MANUEL NUNES SILVA GONCALVES 
        PEREIRA: --------------------------------------------------------- 
        Presente  req.  c/   entrada   n.   1436,   de  95.11.23,  expondo 
        detalhadamente sobre o anterior pedido  de implantacao de uma area 
        de servicos (estacao de lavagem auto, em sistema de self-service), 
        num terreno sito a Nascente da entrada da Vila de Sines. --------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara  Municipal 
        considera incompativel o  uso  deste  terreno,  previsto no PGU de 
        (area de servico para o ramo automovel)".------------------------- 
 
        2.8 - ASSOCIACAO S. FRANCISCO DE ASSIS: -------------------------- 
        Presente carta   c/  entrada  n.  1152,  de  95.09.27, solicitando 
        estudos  e  implantacao,  em  terreno  anexo  ao  canil,  para  um 
        cemiterio para caes .--------------------------------------------- 
        Presente parecer  tecnico  da  DPU  propondo  para  implantacao do 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
        ACTA N. 02 
                           (Reuniao 96.01.17) 
                                                                  PAG. 10 
 
 
 
 
        conforme planta, que  anexa.  Propoe,  ainda,  criacao de uma area 
        arborizada, envolvente  ao  canil  e  cemiterio  e  elaboracao  de 
        estudo do solo sobre capacidade para ocupacao como cemiterio.----- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:" Aprovado. Transcrever o 
        parecer tecnico. Informar a Associacao".-------------------------- 
 
        2.9 - ROMAO VAZ, LDA.: ------------------------------------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  1435,  de  95.11.23,  solicitando 
        informacao previa para a construcao de um edificio de 5 pisos, num 
        terreno sito na Rua Antonio Aleixo, em Sines. -------------------- 
        Presente parecer  tecnico  da  DPU  propondo  a  construcao  de um 
        edificio com uma volumetria de 4 pisos mais um recuado.----------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"  Concorda-se  com o 
        parecer tecnico que devera ser transcrito para o requerente". ---- 
 
        2.10 - JORGE MARIA ASSUNCAO E FERNANDO MANUEL PERES: ------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  1495,  de  95.12.11,  solicitando 
        vistoria ao predio sito  no  lote  3, do Loteamento Judice Fialho, 
        incluindo a cave-garagem, nas condicoes actuais.------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:" Os requerentes deverao 
        prestar garantia bancaria para execucao  dos acessos a garagem tal 
        como foi aprovado inicialmente no projecto.  A DPU devera calcular 
        o  respectivo  valor.    Nestas   condicoes  aprova-se,  a  titulo 
        precario,  o acesso a cave pela Rua Antonio Aleixo".-------------- 
 
        2.11 - LUIS ANTONIO CABRAL LOPES ARROZ: -------------------------- 
        Presente  req.  c/ entrada   n.  1539,  de  95.12.22,  solicitando 
        reapreciacao  do  projecto  de  arquitectura  para  o  lote  11 do 
        Loteamento de Santa Catarina, em Sines. -------------------------- 
        Presente pela DPU parecer  tecnico  apresentando detalhadamente as 
        razoes  que levaram a  emissao  do  anterior parecer tecnico e que 
        aqui, e  reiterado,  afirmando  ser  fundamental  a  eliminacao da 
        platibanda e testa, bem  como  enterrar a garagem, reduzindo dessa 
        forma a cercea em cerca de  3 m, cumprindo-se assim, o espirito do 
        Loteamento.------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"O Sr. Presidente ira:---- 
        1 - Solicitar parecer a outros tecnicos que permitam resolver esta 
        situacao;--------------------------------------------------------- 
        2 -  Solicitar  a  DROT  em  Evora  parecer  sobre  as materias em 
        diferendo; ------------------------------------------------------- 
        3  -  O  Sr.  Arquitecto  Herculano  devera  apresentar  planta em 
        perspectiva do impacto  visual  da  construcao  para um observador 
        situado na Praia Vasco da Gama e na Ribeira de Cima." ------------ 
 
        2.12 - JOAQUIM CAEIRO CAPUCHO: ----------------------------------- 
        Presente  req.  c/ entrada   n.  1537,  de  95.12.22,  solicitando 
        reapreciacao  do  projecto  de  arquitectura  para  o  lote  17 do 
        Loteamento de Santa Catarina, em Sines. -------------------------- 
        Presente pela DPU parecer  tecnico  apresentando detalhadamente as 
        razoes  que levaram a  emissao  do  anterior parecer tecnico e que 
        aqui, e  reiterado,  afirmando  ser  fundamental  a  eliminacao da 
                                                                   .../...
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        platibanda e testa, bem  como  enterrar a garagem, reduzindo dessa 
        forma a cercea em cerca de  3 m, cumprindo-se assim, o espirito do 
        Loteamento.------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"O Sr. Presidente ira:---- 
        1 - Solicitar parecer a outros tecnicos que permitam resolver esta 
        situacao;--------------------------------------------------------- 
        2 -  Solicitar  a  DROT  em  Evora  parecer  sobre  as materias em 
        diferendo; ------------------------------------------------------- 
        3  -  O  Sr.  Arquitecto  Herculano  devera  apresentar  planta em 
        perspectiva do impacto  visual  da  construcao  para um observador 
        situado na Praia Vasco da Gama e na Ribeira de Cima." ------------ 
 
        2.13 - COIBAL - CONSTRUCOES IRMAOS BARBOSA, LDA.: ---------------- 
        Presente  req.  c/ entrada   n.  1538,  de  95.12.22,  solicitando 
        reapreciacao  do  projecto  de  arquitectura  para  o  lote  14 do 
        Loteamento de Santa Catarina, em Sines. -------------------------- 
        Presente pela DPU parecer  tecnico  apresentando detalhadamente as 
        razoes  que levaram a  emissao  do  anterior parecer tecnico e que 
        aqui, e  reiterado,  afirmando  ser  fundamental  a  eliminacao da 
        platibanda e testa, bem  como  enterrar a garagem, reduzindo dessa 
        forma a cercea em cerca de  3 m, cumprindo-se assim, o espirito do 
        Loteamento.------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"O Sr. Presidente ira:---- 
        1 - Solicitar parecer a outros tecnicos que permitam resolver esta 
        situacao;--------------------------------------------------------- 
        2 -  Solicitar  a  DROT  em  Evora  parecer  sobre  as materias em 
        diferendo; ------------------------------------------------------- 
        3  -  O  Sr.  Arquitecto  Herculano  devera  apresentar  planta em 
        perspectiva do impacto  visual  da  construcao  para um observador 
        situado na Praia Vasco da Gama e na Ribeira de Cima." ------------ 
 
        Quanto aos pontos 2.11, 2.12 e 2.13: ----------------------------- 
        Os Srs. Vereadores Guinote e Idalino  nao se opuseram a decisao da 
        Camara quanto aos pontos anteriores, por entenderem que e a melhor 
        forma de defenderem os interesses dos municipes que neste acso, do 
        seu ponto de vista,  nao  colidem  com  os valores fundamentais do 
        urbanismo  e  do   ordenamento   do   territorio.     No  entanto, 
        salientam,  que  estes  requerentes  estao  a  ser  objecto  de um 
        tratamento descriminatorio, injustificavel, por terem adquirido os 
        lotes num loteamento titulado  por  alvara, da Camara Municipal de 
        Sines  e por  os  projectos  no  seu  entender respeitarem o mesmo 
        alvara e apresentarem qualidade acima da media do Concelho. ------ 
        Lamentam que o  Sr.  Presidente  que  indeferiu os projectos, numa 
        primeira fase,  com  base  num  parecer  da  DPU,  nao  tenha como 
        prometido na sessao  publica  de  Janeiro  resolvido este problema 
        apos a  audicao  conjunta  dos  tecnicos  da  DPU  e  do  autor do 
        projecto.--------------------------------------------------------- 
        A presenca  nesta  sessao  de  um  contra-parecer  da  DPU sobre o 
        recurso do tecnico autor, relativo  aos motivos de indeferimento e 
        demonstrativo da falta de respeito pelo principio da igualdade.--- 
        Tal como a presenca dos tecnicos  da  DPU na sessao, como forma de 
        pressionar a aceitacao dos seus pontos de vista. ----------------- 
                                                                   .../...
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        3 - OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS: -------------------------------- 
 
        3.1 - CONCURSO  LIMITADO PARA  ELABORACAO  DO PLANO DE PORMENOR DA 
        ZONA NORTE (EXPANSAO) SINES: ------------------------------------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        "Analise das propostas", elaborada  pela  Comissao de Analise  que 
        propoe a  adjudicacao  a  Hidrotecnica  Portuguesa,  pelo valor de 
        4.800.000$00 + IVA. ---------------------------------------------- 
        Deliberado,  por   maioria,  adjudicar  a Hidrotecnica Portuguesa, 
        por 4.800.000$00 + IVA. ------------------------------------------ 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra. ----------------------------- 
 
        3.2 - CONCURSO LIMITADO PARA ELABORACAO DO PLANO DE URBANIZACAO DE 
        SALVAGUARDA DA ZONA HISTORICA DA VILA DE SINES:------------------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        "Analise das propostas", elaborada  pela  Comissao de Analise  que 
        propoe a  adjudicacao  a  Hidrotecnica Portuguesa,  pelo valor  de 
        5.000.000$00 + IVA. ---------------------------------------------- 
        Deliberado,   por  maioria,  adjudicar  a Hidrotecnica Portuguesa, 
        por 5.000.000$00 + IVA. ------------------------------------------ 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra. ----------------------------- 
 
        3.3 - CONCURSO LIMITADO  PARA  ELABORACAO  DO PLANO URBANISTICO DA 
        RIBEIRA DOS MOINHOS/CADAVEIRA: ----------------------------------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        "Analise das propostas", elaborada  pela  Comissao de Analise  que 
        propoe a  adjudicacao  a  Hidrotecnica  Portuguesa,  pelo valor de 
        2.600.000$00 + IVA. ---------------------------------------------- 
        Deliberado,   por   maioria,  adjudicar a Hidrotecnica Portuguesa, 
        por 2.600.000$00 + IVA. ------------------------------------------ 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra. ----------------------------- 
 
        3.4 - CONCURSO LIMITADO  PARA  ELABORACAO DO PLANO  URBANISTICO DA 
        ZONA NORTE DE PORTO COVO: ---------------------------------------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        "Analise das propostas", elaborada  pela  Comissao de Analise  que 
        propoe  a  adjudicacao  a   A.   P.   -  Estudos  e  Projectos  de 
        Arquitectura Paisagista, Lda., pelo  valor  de 3.000.000$00 + IVA. 
        Deliberado,   por   maioria,    adjudicar  a  A.  P.  -  Estudos e 
        Projectos de Arquitectura Paisagista, Lda. por 3.000.000$00 + IVA, 
        considerando que esta Firma esta em melhores condicoes de realizar 
        este trabalho  devido  a  realizacao  do  PU  de  Porto  Covo  e a 
        proximidade dos valores  das propostas. -------------------------- 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra. ----------------------------- 
 
        3.5 - CONCURSO LIMITADO  PARA  ELABORACAO  DO PLANO URBANISTICO DO 
        JARDIM DE PORTO COVO: -------------------------------------------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        "Analise das propostas", elaborada  pela  Comissao de Analise  que 
        propoe a  anulacao do presente concurso pelas razoes que enumera.- 
        Propoe, ainda, que este Plano podera ser elaborado pela DPU, com a 
        coordenacao da Sra. Arq. Paisagista Marina Pires.----------------- 
                                                                   .../...
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        Mereceu,   por   maioria,  o    despacho   de:"Concorda-se  com  a 
        proposta. Anule-se o  concurso  pelas razoes invocadas.  Manter  a 
        Arq. Marina, o tempo de realizacao do estudo de seis meses".------ 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra. ----------------------------- 
 
        3.6 - CONCURSO PARA ELABORACAO DO PLANO URBANISTICO DE SALVAGUARDA 
        DA ZONA HISTORICA DE PORTO COVO: --------------------------------- 
        Presente o processo do  concurso  referido  em epigrafe que inclui 
        "Analise das propostas", elaborada  pela  Comissao de Analise  que 
        propoe  a  adjudicacao  a   A.   P.   -  Estudos  e  Projectos  de 
        Arquitectura Paisagista, Lda., pelo  valor  de 3.500.000$00 + IVA. 
        Deliberado,  por  maioria,    adjudicar   a   A.  P.  -  Estudos e 
        Projectos de Arquitectura Paisagista, Lda. por 3.500.000$00 + IVA, 
        considerando que esta Empresa esta a realizar o PU de Porto Covo.- 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra. ----------------------------- 
 
        3.7 - CONCURSO PUBLICO PARA  A  EMPREITADA DE "EXECUCAO DA ETAR EM 
        PORTO COVO": ----------------------------------------------------- 
        Presente Relatorio de Avaliacao de propostas referente ao Concurso 
        em epigrafe, propondo: ------------------------------------------- 
        "que  seja  seleccionada  a   proposta   do  Concorrente  n.  4  - 
        CONSTRUTEZE, Construcoes e Empreitadas, Lda., por 122.346.421$00 + 
        + IVA, devendo o valor base da  proposta ser majorado em 10 % para 
        fazer face a eventuais  trabalhos  a  mais  e outros nao previstos 
        devido a omissoes no  projecto  detectados  na fase de analise das 
        propostas e ao valor da revisao de precos nos termos legais".----- 
        Mereceu, por  maioria,   o   despacho  de:"Aprovado  a proposta da 
        Comissao de Analise.   E  adjudicado  a CONSTRUTEZE, Construcoes e 
        Empreitadas, Lda., a empreitada de execucao da ETAR de Porto Covo" 
        O Sr. Vereador Guinote entende que o criterio de valorizar o preco 
        mais baixo ja deu lamentaveis resultados no Concelho de Sines. --- 
 
        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, 
 
        ----------------------        ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


