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        Aos SETE e OITO de  FEVEREIRO  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,  que  presidiu  aos 
                       trabalhos, no periodo da tarde do dia 7 
                     - ANTONIO GONCALVES CORREIA 
                     - IDALINO SABIDO JOSE 
                     - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
                     - FRANCISCO PEREIRA VENTURINHA 
 
        FALTA JUSTIFICADA: FRANCISCO MARIA  PEREIRA  DO O PACHECO (Periodo 
        da tarde do dia 7) 
 
        Sendo  a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada aberta 
        a reuniao, eram 11.00 Horas.-------------------------------------- 
 
        I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------- 
        1 - VEREADORA CARMEM: -------------------------------------------- 
        1.1 - MORTALIDADE DE PEIXES NA ZONA DA COVA DO LAGO: ------------- 
        Informou de que foram detectados, na Cova do Lago, Costa do Norte, 
        peixes mortos,  de  uma  unica  especie,  pampos,  dos quais foram 
        recolhidos exemplares, bem como  uma  amostra  de agua para enviar 
        para o IPIMAR. --------------------------------------------------- 
 
        1.2 - ACTAS DAS REUNIOES DA CAMARA: ------------------------------ 
        Pediu aos Srs. Vereadores maior  rapidez na correccao e assinatura 
                                                                   .../...
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        das actas, ja que tem chegado  a  acumular-se actas de mes e meio, 
        dificultando as respostas dos Servicos aos municipes. ------------ 
 
        2 - VEREADOR CESAR: ---------------------------------------------- 
        2.1 - ASSUNTOS EXPOSTOS NA ULTIMA SESSAO PUBLICA: ---------------- 
        Informou  de terem sido cortados,  naquele dia, os pinheiros junto 
        a casa onde habita a Sra. Celeste Castro. ------------------------ 
        Informou  que   os   ultimos  trabalhos  de  electricidade, que os 
        moradores da Courela da Cruz  reclamaram na sessao publica, haviam 
        sido adjudicados a SLE no dia 96.01.23. -------------------------- 
 
        3 - VEREADOR GUINOTE: -------------------------------------------- 
        3.1 - LOTEAMENTO DE  FERREIRA:    Apos a sessao publica, solicitou 
        informacao sobre as diligencias efectuadas no sentido de resolucao 
        dos varios problemas apresentados pelos  moradores, bem como o que 
        e que ja foi apurado de relacoes financeiras com os empreiteiros.- 
 
        Foi informado que de acordo  com  a  decisao da Camara, o Sr. Eng. 
        Vinagre  esta  a  proceder  ao  levantamento  das  infraestruturas 
        efectivamente realizadas. ---------------------------------------- 
 
        3.2  -  QUINTA  DOS  PASSARINHOS:   Verificou  que  na  pratica as 
        dificuldades de transitar junto  as  casas dos moradores presentes 
        na  ultima sessao,  sao  um  facto,  entendendo  que algo deve ser 
        feito para a sua melhoria. --------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Cesar informou que esteve no local com os  tecnicos 
        que  verificaram  que  qualquer  intervencao  nesta  altura  seria 
        prejudicial,  havendo   necessidade   de   esperar  melhorias  das 
        condicoes atmosfericas. ------------------------------------------ 
 
        3.3 - RUA ALEXANDRE MASSAI:  Tendo a moradora, que esteve presente 
        na sessao publica, estado no seu atendimento, solicita informacoes 
        sobre o que foi feito ate esta data. ----------------------------- 
        Sobre esta  situacao  sera necessario uma informacao tecnica a fim 
        de se saber se  o  facto  de  as  casas  mais recentes virem a ter 
        bombagem de aguas pluviais sera resolucao para o problema. ------- 
 
        3.4 - INQUERITO A DPU: ------------------------------------------- 
        Apresentou, como queixoso, a  justificacao para a sua discordancia 
        das conclusoes  do  inquerito,  que  ira  apresentar  as entidades 
        competentes. ----------------------------------------------------- 
 
        4 - VEREADOR IDALINO: -------------------------------------------- 
        4.1  -  LOTEAMENTO  DE  SANTA  CATARINA:  Na  sequencia  da ultima 
        deliberacao da Camara que aprovou  solicitar  a DGOT e ao Sr. Arq. 
        Joao F. Almeida pareceres  sobre os  projectos das moradias, o Sr. 
        Vereador Idalino pergunta se estao a ser cumpridas essas decisoes. 
 
        O Sr. Presidente  informou  de  que  ja  foi  presente um dos dois 
        pareceres pedidos.------------------------------------------------ 
                                                                   .../...
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        O Sr. Vereador Idalino constacta que o parecer ja emitido nao e da 
        DGOT nem do Arq. Joao  F.  Almeida, pelo que aguarda o cumprimento 
        da deliberacao da Camara. ---------------------------------------- 
 
        4.2 - FALESIA:  Propoe  mais  uma  vez  que  os Servicos da Camara 
        procedam a limpeza dos  trocos  da  Avenida que estao interditos e 
        dos taludes afim de repor  a  circulacao viaria em todas as faixas 
        de rodagem daquela Avenida.  Considera que se devera avancar com a 
        maior  brevidade  na  realizacao   das   obras  de  recuperacao  e 
        consolidacao da falesia  nomeadamente  nas  4  zonas mais criticas 
        (Hortinha, Penedos,  S.  Rafael  e  Pontal),  por  forma a ficarem 
        concluidas antes do proximo Inverno. ----------------------------- 
 
        O Sr. Presidente informou  que  a  parte respeitante a falesia que 
        fazia parte do projecto  da  Avenida   Vasco  da Gama sera alvo de 
        projecto autonomo, a candidatar a CCRA. -------------------------- 
 
        5 - VEREADOR VENTURINHA: ----------------------------------------- 
        5.1 - SISTEMA MULTIMEDIA DA REGIAO DE TURISMO COSTA AZUL:--------- 
        O Sr. Vereador informou  de  que  tendo sido feito um levantamento 
        inicial das potencialidades e  valores  do Concelho de Sines, sera 
        necessario reve-lo  e  acrescentar-lhe  novos  recursos e produtos 
        inventariados, bem como os Parques de Campismo.------------------- 
        Os Servicos Tecnicos deverao completar este trabalho. ------------ 
 
        5.2 - REGIAO DE TURISMO  COSTA  AZUL  -  Pedido de subsidio para o 
        Carnaval de Sines/96: -------------------------------------------- 
        Informou de ter solicitado a RTCA um subsidio de 1.000 contos para 
        divulgacao do Carnaval Sines/96,  conforme solicitacao da Comissao 
        de Carnaval. ----------------------------------------------------- 
 
        5.3 -  ABERTURA  DE  AGENCIA  DE  VIAGENS:   Informou  que lhe foi 
        comunicado a abertura de uma agencia  de viagens, em Sines, "A Via 
        Sines", que  se  coloca  a  disposicao  da  Camara  Municipal para 
        qualquer colaboracao.  ------------------------------------------- 
 
        5.4 - MOSTRA GASTRONOMICA:  Informou  que se tem vindo a trabalhar 
        sobre a mostra  gastronomica,  num  grupo  de trabalho com pessoas 
        ligadas a industria hoteleira  e  a  promocao e cultura.  Pensa-se 
        utilizar o espaco do Terraco da Docapesca e apresentar um projecto 
        de uma mostra com a duracao  de 10 dias, incluindo o artesanato  e 
        os restaurantes.  ------------------------------------------------ 
        Deve  ser  solicitado  a  APS  a  cedencia  do  espaco,  a  RTCA o 
        respectivo  apoio  e   a   Camara   Municipal   de  Santarem  para 
        conhecimento do modo de realizacao do Festival de Santarem. ------ 
        A data prevista e para o final de Maio a 10 de Junho. ------------ 
        Tendo em conta que  a  Camara  Municipal  gostaria de contar com o 
        espaco  da  Docapesca   para   varios   fins,  foi  aprovado,  por 
        unanimidade,  propor  a  APS  protocolo  para  utilizacao  daquele 
        espaco. ---------------------------------------------------------- 
 
        5.5 - SINALIZACAO RODOVIARIA:  Chamou a atencao para a necessidade 
                                                                   .../...
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        de melhoria da sinalizacao rodoviaria antes do Carnaval/96.------- 
 
        II - ORDEM DO DIA:------------------------------------------------ 
 
        1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
        1.1 - AMDB - ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA: ---------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  692,  de  96.01.19, enviando Plano de 
        Actividades e Orcamento e proposta do FEF para 1996. ------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.2 - AMDS - ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL: ------- 
        Presente  oficio  c/  entrada   n.   837,  de  96.01.23,  enviando 
        documentacao entregue  aquando  da  audiencia  com  o Sr. Primeiro 
        Ministro  sobre  "Projectos  estrategicos  inadiaveis  na  area do 
        ambiente,  transportes  e  acessibilidades/Programa  Integrado  de 
        Desenvolvimento do Distrito de Setubal".-------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.3 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES: ----- 
        Presente oficio c/ entrada n.  769, de 96.01.22, enviando copia de 
        oficio   da   Federacao   Portugusa   de   Natacao,   manifestando 
        disponibilidade para colaborar com a  ANMP  e outras entidades, no 
        apoio  as  autarquias  no   respeitante  a  construcao,  gestao  e 
        utilizacao de espacos aquaticos. --------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento. 
        Fotocopiar para o VGAC".------------------------------------------ 
 
        1.4 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES:------ 
        Presente oficio c/  entrada  n.928,  de 96.01.25, enviando convite 
        para Seminario sobre  "Regionalizacao  para  Portugal - Um desafio 
        Nacional no dobrar do seculo", a decorrer  em Loule, de 12 a 13 de 
        Abril/96. -------------------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"  Inscrever  os Srs. 
        Vereadores Guinote, Idalino, Venturinha e Sra. Vereadora  Carmem". 
 
        1.5 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES:------ 
        Presente  oficio  c/  entrada   n.  980,  de  96.01.26,  prestando 
        esclarecimento quanto a noticia do Jornal Independente, que pos em 
        duvida a honorabilidade do  Sr.  Presidente da ANMP, constatando a 
        nao existencia de  quaisquer  irregularidades  que justifiquem tal 
        noticia.  -------------------------------------------------------- 
        Mereceu,  por unanimidade,  o  despacho de:" Tomamos conhecimento. 
        Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote". ------------------------- 
 
        1.6  -  CCEN  -   CENTRO   CULTURAL  EMMERICO  NUNES  -  Relatorio 
        Actividades de 1995: --------------------------------------------- 
        Presentes relatorios e  contas  das  varias  actividades do Centro 
        Cultural durante o ano de 1995. ---------------------------------- 
        Mereceram, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.7 - COMISSAO DE FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDARIA DE SANTO ANDRE:- 
        Presente  oficio  c/  entrada  n.  637,  de  96.01.17, solicitando 
                                                                   .../...
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        concessao de subsidio para viagem de finalistas. ----------------- 
        Aprovado, por unanimidade, um subsidio de 10.000$00.-------------- 
 
        1.8 - COMISSAO  LOCAL  DO  STAL  -  SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 
        ADMINISTRACAO LOCAL: --------------------------------------------- 
        Presente oficio c/  entrada  n.  624,  de  96.01.17, solicitando a 
        reposicao do subsidio de  refeicao  e  justificacao das faltas dos 
        delegados sindicais que participam nas reunioes periodicas.------- 
        Mereceu,   por  maioria,  o  despacho  de:"  A  Camara   Municipal 
        entende dever ser a  actividade  sindical estimulada no sentido de 
        uma actividade responsavel no campo da defesa e  da  resolucao dos 
        problemas dos trabalhadores pelo  dialogo  e entreajuda mutua.  No 
        entanto, existe uma interpretacao defeituosa quanto a definicao de 
        delegado sindical e  dirigente  sindical,  levando  assim a que se 
        exagere no numero de horas de  que os membros da Comissao Sindical 
        tem  usufruido.   Desta   interpretacao   resultou  que  a  alguns 
        trabalhadores tenha sido marcado falta injustificada. ------------ 
        Os Srs. Vereadores Guinote  e  Idalino  chamaram  a atencao para o 
        clima de conflito que  se  instalou  entre  a Camara Municipal e a 
        Comissao Sindical.   Apelam  para  o  restabelecimento do dialogo, 
        sendo que a mudanca  na  orientacao  politica da Comissao Sindical 
        nao deve ser motivo para que a Camara Municipal adopte uma posicao 
        diferente  da  anterior.    Nao   concordam,   em  principio,  com 
        interpretacoes legalistas, restritivas  do exercicio da actividade 
        sindical,  nem  tao   pouco   com   a   pratica  de  procedimentos 
        disciplinares, como norma.    Entendem  que estes procedimentos so 
        se justificam em casos extremos,  ate por uma questao de pedagogia 
        democratica a que os autarcas nao podem ser indiferentes.--------- 
 
        Aprovado, por unanimidade, a  proposta do  Sr. Vereador Correia de 
        que seja  cumprida  a  lei  quanto  a  dispensa  dos  dirigentes e 
        delegados sindicais, de acordo com o parecer do Dr. Leonel. ------ 
 
        1.9 - COMISSAO  LOCAL  DO  STAL  -  SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 
        ADMINISTRACAO LOCAL: --------------------------------------------- 
        Presente oficio c/ entrada n.  623, de 96.01.17, exigindo resposta 
        quanto a reposicao do dialogo  a  fim  de poder discutir as varias 
        reinvindicacoes dos trabalhadores.-------------------------------- 
        Mereceu,  por  maioria,  o  despacho  de:" A  Camara Municipal nao 
        cortou o dialogo com os trabalhadores. Existe na Comissao Sindical 
        uma ma interpretacao da atitude  do Vereador dos Recursos Humanos. 
        Este sim, recusou-se a  reunir  de  15  em  15  dias como se tinha 
        comprometido  com  a  Comissao   Sindical,   por  entender  que  o 
        Comunicado, entretanto emitido,  nao  correspondia nem no espirito 
        nem na letra, ao clima de  bom  entendimento emanado da reuniao de 
        95.11.06 entre a Comissao,  o  dirigente  sindical e o Vereador, e 
        do facto deu conhecimento em sessao de Camara.-------------------- 
        Aprovado,   por maioria,  a  proposta  do  Sr. Vereador Correia de 
        reunir mensalmente com a  Comissao  Sindical.  O Sr. Vereador dara 
        conhecimento  dos  resultados  da  reuniao  na  sessao  de  Camara 
        seguinte. -------------------------------------------------------- 
        Os  Senhores  Vereadores  Guinote  e  Idalino  nao  subscreveram o 
                                                                   .../...
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        despacho  por  o  mesmo   traduzir   a  posicao  do  Vereador   e, 
        eventualmente, da sua forca politica e  por ser diversa da posicao 
        por si adoptada neste caso, bem  expressa no ponto 1.8 da presente 
        acta. ------------------------------------------------------------ 
 
        1.10 - CCRA -  COMISSAO  DE  COORDENACAO  DA  REGIAO DO ALENTEJO - 
        CONSELHO REGIONAL DO ALENTEJO: ----------------------------------- 
        Presente oficio c/ entrada n. 650, de 96.01.18, enviando documento 
        sobre o "Debate - Alqueva - Situacao e Perspectivas".------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento. 
        Fotocopiar para os Srs. Vereadores Guinote e Idalino". ----------- 
 
        1.11 - ASSOCIACAO DE PAIS - ESCOLA BASICA 1, N.2: ---------------- 
        Presente  oficio  c/  entrada  n.  307,  de  96.01.10, solicitando 
        concessao de subsidio de 20.000$00,  para suportar os custos com a 
        aquisicao de  diversos  materiais  utilizados  pelas  criancas que 
        utilizam o OTL, naquela escola.----------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, um  subsidio  de 20.000$00 a Associacao 
        de Pais".--------------------------------------------------------- 
 
        1.12 - ESCOLA C+S VASCO DA GAMA - SINES: ------------------------- 
        Presente  oficio  c/  entrada  n.  403,  de  96.01.12, agradecendo 
        transporte de Leiria para Sines de um forno electrico.------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.13 - FEDERACAO PORTUGUESA DE NATACAO:  ------------------------- 
        Presente oficio c/ entrada  n.  1040,  de 96.01.29, agradecendo  a 
        atencao dispensada aquando  do  IV  Torneio  de Natacao do Litoral 
        Alentejano, em Grandola. ----------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento. 
        Fotocopiar para a Seccao de Natacao". ---------------------------- 
 
        1.14 - GOVERNO CIVIL DE SETUBAL:---------------------------------- 
        Presente oficio c/ entrada n. 462, de 96.01.15, enviando Relatorio 
        n. 36 da Comissao Distrital de Seguranca Rodoviaria de Setubal.--- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.15 - JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO: ------------------------- 
        Presente oficio c/  entrada  n.  408,  de 96.01.12, enviando Mocao 
        sobre cortes de energia electrica na Freguesia.------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.16 - JUNTA DE FREGUESIA DE SINES: ------------------------------ 
        Presente oficio c/ entrada n. 1103, de 96.01.30, enviando Plano de 
        Actividades e Orcamento para 1996.-------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento. 
        Fotocopiar para o Sr. Vereador Idalino".-------------------------- 
 
        1.17 - MINISTERIO DO AMBIENTE  -  GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 
        DOS RECURSOS NATURAIS - Mortalidade de peixes na Costa de Sines:-- 
        Presente  oficio  c/  entrada  n.1112,  de  96.01.30,   informando 
        manter  a resposta anterior  quanto a indemnizacao aos pescadores, 
                                                                   .../...
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        conforme reuniao de 95.11.30. ------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento. 
        Quanto a esta  questao  a  Camara  Municipal  entende que dadas as 
        respostas do Sr. Secretario de  Estado dos Recursos Naturais, esta 
        ja  ultrapassado  este  nivel   de  dialogo,  devendo  aguardar-se 
        resposta dos pedidos de reuniao  ao  Sr.  Ministro das Pescas e da 
        visita a Sra. Ministra do Ambiente". ----------------------------- 
 
        1.18 - SERVICOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE SINES: 
        Presente oficio c/ entrada n.  691, de 96.01.19, enviando Conta de 
        Gerencia de 1995 e previsao para 1996. --------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento. 
        Fotocopiar para o Sr. Vereador Correia". ------------------------- 
 
        1.19 - UNIVERSIDADE LUSOFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS: ------- 
        Presente oficio c/ entrada n. 590, de 96.01.17, convidando a estar 
        presente no "1.  Forum Nacional de Urbanismo e Autarquias".------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.20 - VGAC - VASCO DA GAMA ATLETICO CLUBE:----------------------- 
        Presente  oficio  c/  entrada  n.  291,  de  96.01.09, solicitando 
        emissao de documento,  com  referencias  abonatorias e necessidade 
        imprescindivel de construcao de uma  piscina  de 25 m, em Sines, a 
        fim  de  ser   anexo    ao    processo   de  candidatura  a  fundo 
        comunitario. ----------------------------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, que  o  Sr.  Vereador Correia elabore o 
        documento solicitado.--------------------------------------------- 
 
        1.21 - GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES: --------- 
        Presente oficio c/ entrada n. 1042, DE 96.01.29, enviando copia da 
        intervencao de deputado na  Assembleia da Republica sobre politica 
        economica e social.     Mereceu,  por unanimidade, o despacho de:" 
        Tomamos conhecimento Fotocopiar  para  os Srs. Vereadores Idalino, 
        Guinote, Correia e Cesar". --------------------------------------- 
 
        1.22 - FISCALIZACAO MUNICIPAL - Receita Mercado Mensal:----------- 
        Presente informacao n. 14/96 referindo ter sido de 2.131.069$50, a 
        receita do Mercado Mensal no ano de 1995. ------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.23 - VITOR ENCARNACAO MADEIRA: --------------------------------- 
        Presente  carta  c/  entrada  n.  283,  de  96.02.02, apresentando 
        proposta para aquisicao  do  veiculo  Datsum  100  A, BT-93-92, no 
        valor de 2.000$00.------------------------------------------------ 
        Aprovado, por unanimidade, a presente proposta. ------------------ 
 
        1.24 - CARLOS ANTONIO MARQUES TEIXEIRA: -------------------------- 
        Presente processo referente  a  reclamacao  sobre funcionamento de 
        uma maquina de lavagem automatica de veiculos, na Auto-Caps.------ 
        Presente pela  Sra.  Vereadora  Carmem  o  historial  de todo este 
        processo com a proposta de  mandar  encerrar a maquina de lavagem, 
        por falta de licenciamento. -------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Mereceu, por maioria, com a  abstencao  da Sra. Vereadora Carmem o 
        despacho de:"A Camara Municipal nao concorda com o encerramento da 
        maquina que ja funciona ha tres  anos  e que mantem dois postos de 
        trabalho". ------------------------------------------------------- 
 
        1.25 - MAPA SEMANAL PARA UTILIZACAO DE VIATURAS MUNICIPAIS: ------ 
        Aprovado, por unanimidade, o mapa  de utilizacao de transportes de 
        01 a 07 de Jan./96.   A  Camara Municipal suporta integralmente os 
        custos nos termos do Regulamento. -------------------------------- 
 
        1.26  -  COMISSAO   DE   SERVICO   DA  DIRECTORA  DO  DEPARTAMENTO 
        ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: ------------------------------------- 
        Presente informacao da  Seccao  de  Pessoal  de  que a comissao de 
        servico,  como   Directora   de   Departamento   Administrativo  e 
        Financeiro, da  Dra.  Lidia  Maria  Silvestre  Afonso de Magalhaes 
        termina em 01 de Marco de 1996. ---------------------------------- 
        Aprovado, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Guinote e 
        as  abstencoes  dos  Srs.   Vereadores  Idalino  e  Venturinha,  a 
        renovacao da Comissao  de  Servico  da  Dra. Lidia Maria Silvestre 
        Afonso de Magalhaes, como Directora do Departamento Administrativo 
        e Financeiro, nos termos  da  lei  e  pelo  periodo de 3 anos, com 
        efeitos a  partir  de  01  de  Marco  de  1996,  de  acordo  com a 
        fundamentacao,  do  Sr.  Vereador  dos  Recursos  Humanos  que  se 
        transcreve: "  Proposta  -  Proponho  a  renovacao  da Comissao de 
        Servico da Dra.  Lidia  Silvestre  como  Directora do Departamento 
        Administrativo e Financeiro pelos seguintes motivos:-------------- 
        1. - Pela apreciacao positiva que  se faz do desempenho de funcoes 
        na gestao do servico corrente; ----------------------------------- 
        2. - Pelo facto de  ser  ela  a unica funcionaria do municipio que 
        possui habilitacoes academicas adequadas ao provimento do lugar;-- 
        3. - Pela necessidade  de  provimento  do  lugar, tendo em conta a 
        urgente conveniencia de servico prevista na lei; ----------------- 
        4.  -  Pela  permanente   disponibilidade   e  dedicacao  que  tem 
        demonstrado ao longo destes tres anos; --------------------------- 
        5. - Pela alteracao radical que efectuou nos aspectos relacionais 
        quer com os funcionarios que directamente dirige quer com todos os 
        que do exterior do edificio a procuram; ------------------------- 
        6. - Pela sua contribuicao  da  melhoria da imagem que o municipio 
        tem projectado desde que assumiu estas funcoes".------------------ 
 
        O Sr. Vereador Guinote votou contra pelas seguintes razoes:------- 
        1. Por nao  concordar  com  a  apreciacao  feita pelo Vereador dos 
        Recursos Humanos, traduzida nos pontos 4, 5 e 6 da sua exposicao. 
        2.  Por   considerar   que   nao   houve   melhoria  nos  aspectos 
        directamente relacionados  com  a  sua  area  de intervencao, como 
        alias as inspeccoes do Tribunal  de Contas e da IGAT, infelizmente 
        vieram demonstrar, ao por  a  nu  o  estado caotico da organizacao 
        camararia.-------------------------------------------------------- 
        3.  Por  entender   que   como   titular   de   um  cargo  tecnico 
        Administrativo, a funcionaria trabalha  para  todos os municipes e 
        para toda  a  Vereacao  e  nao  em  particular  para  um sector da 
        Vereacao. -------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        4. Porque quando  subscreveu  uma  queixa  na  IGAT,  por falta de 
        democracia interna da Camara visou a referida funcionaria, por ter 
        em diversas situacoes dificultado ou impedido o acesso a processos 
        e/ou informacoes aos Vereadores da oposicao. --------------------- 
        5.  Por,  do  seu  ponto  de  vista,  nao  estar  claro  como teve 
        oportunidade de referir na  sua  condicao  de membro da Assembleia 
        Municipal, as  razoes  pelas  quais  uma  funcionaria demitida por 
        incompetencia das funcoes de  Chefe  de Divisao Socio-Cultural foi 
        passados alguns dias nomeada para um cargo de nivel superior.----- 
        6. Por a  recente  decisao  do  Supremo  Tribunal Administrativo a 
        anular a demissao dos Tecnicos  em  comissao de servico em 1993, e 
        os actos sequentes, nao  ter  sido  discutida  na Camara nao tendo 
        sido avaliados as  suas  consequencias  no  plano  da estrutura do 
        pessoal dirigente da Autarquia. ---------------------------------- 
 
        1.27 - GRUPO FOLIAO DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINES 
        Presente carta c/  entrada  n.  1454,  de 96.02.07, solicitando, a 
        exemplo do ano anterior,  concessao  de subsidio para aquisicao de 
        materiais para confeccao dos trajes. ----------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, um subsidio de 75.000$00. ------------- 
 
        1.28 - POLUICAO EM SINES - CRIME ECOLOGICO:----------------------- 
        Aprovada, por unanimidade, proposta  do  Sr. Presidente de dirigir 
        convite a Sra. Ministra do  Ambiente  para se deslocar a Sines.  A 
        Camara Municipal e os Pescadores  de  Sines entendem ser urgente a 
        criacao de novos sistemas de  controlo de poluicao das Empresas do 
        Complexo Industrial de  Sines,  disponibilizando-se para colaborar 
        na resolucao deste gravissimo problema para a populacao de Sines.- 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
        2.1 - PARQUE DE VIATURAS - CONSUMO DE GASOLEO - 1995:------------- 
        Presente  informacao  do  Parque  de  Viaturas,   de  ter sido  de 
        257 263,8  litros o consumo de gasoleo durante o ano de 1995.----- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        2.2 - FELICIANO MONTEIRO FERNANDES CARVALHO BARRETO: ------------- 
        Presente req. c/ entrada n.  21, de 96.01.12, solicitando que seja 
        efectuado desconto no custo do ramal  de agua a sua habitacao sita 
        nos Pegos, por dificuldades economicas. -------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"  Indeferido. A Camara 
        concorda com o pagamento faseado durante um ano". ---------------- 
 
        2.3 - FRANCISCO GONCALVES LARANJINHA: ---------------------------- 
        Presente req. c/ entrada n.  11, de 96.01.08, solicitando que seja 
        efectuado desconto no custo do ramal  de agua a sua habitacao sita 
        nos Pegos, por dificuldades economicas. -------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"  Indeferido. A Camara 
        concorda com o pagamento faseado durante um ano". ---------------- 
 
        2.4 - LUIS GOMES VARELA:------------------------------------------ 
        Presente req. c/ entrada n. 12, de 96.01.08,  solicitando que seja 
        efectuado desconto no custo do ramal  de agua a sua habitacao sita 
                                                                   .../...
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        nos Pegos, por dificuldades economicas. -------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"  Indeferido. A Camara 
        concorda com o pagamento faseado durante um ano". ---------------- 
 
        2.5 - PIEDADE MARIA PEREIRA MATEUS MATIAS:------------------------ 
        Presente req. c/ entrada n. 13, de 96.01.08,  solicitando que seja 
        efectuado desconto no custo do ramal  de agua a sua habitacao sita 
        nos Pegos, por dificuldades economicas. -------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"  Indeferido. A Camara 
        concorda com o pagamento faseado durante um ano". ---------------- 
 
        2.6 - ISABEL MARIA DA SILVA: ------------------------------------- 
        Presente req. c/ entrada  n.  853,  de  95.12.28, informando que o 
        valor de 23.463$00 de consumo  de  agua se refere ao consumo gasto 
        nas obras de reparacao da  moradia  sita no Bairro Jaime Silverio, 
        n. 3, pelo que  solicita  isencao  do  pagamento de tal valor, por 
        dificuldades economicas.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado o pagamento da 
        media dos consumos dos ultimos meses".---------------------------- 
 
        2.7 - JOAQUIM DE CAMPOS VIDAL:------------------------------------ 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  213,  de  95.10.20,  manifestando 
        interesse na aquisicao de um lote  de terreno, contiguo ao lote 36 
        do Bairro Novo da Provenca.--------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"  Indeferido. A Camara 
        Municipal nao esta interessada na  venda de patrimonio nesta zona. 
        Quando o fizer devera ser em hasta publica". --------------------- 
 
        2.8 - MARIA DA LUZ SANTOS GONCALVES - Permuta de terreno:--------- 
        Presente,  na  sequencia  da   deliberacao  de  96.01.03,  parecer 
        juridico do Dr. Leonel  sobre  permuta  de  um predio rustico pelo 
        direito a 1/8 indiviso de outro predio da mesma natureza.--------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:" Indeferido, conforme 
        parecer juridico".------------------------------------------------ 
 
        2.9 - INSTITUTO DE  GESTAO  E ALIENACAO DO PATRIMONIO HABITACIONAL 
        DO ESTADO: ------------------------------------------------------- 
        Presente oficio c/ entrada n. 10160, de 95.09.26, informando estar 
        devoluto o fogo T1, sito  no  B.  1.  de  Maio, Bloco C5, n. 143 e 
        arrecadacao, no valor total de 1.539.000$00.---------------------- 
        Presente  informacao   da   Sra.   Directora   do   DAF   sobre:-- 
        A concordancia ou  nao  da  proposta  de  atribuir  a habitacao ao 
        primeiro classificado da lista que anexa (Edital n. 99/94).------- 
        Condicoes  de  viabilizar  esta aquisicao,  em termos orcamentais. 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"  Aprovado. Incluir na 
        proxima alteracao orcamental.  A  lista anexa e considerada valida 
        durante o ano de 1996 para os  fogos que a Camara Municipal vier a 
        adquirir e que venda aos funcionarios. --------------------------- 
 
        2.10 - LIDIA MARIA SILVESTRE - Compra do fogo n. 64 - B. 1 de Maio 
        Presente,  na  sequencia  da  deliberacao  de  95.11.02,  carta c/ 
        entrada n.  11955,  de  95.11.13,  propondo  a  compra da referida 
                                                                   .../...
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        habitacao, com pagamento integral no  prazo  de um ano, aquando da 
        celebracao da escritura, a abolicao  de  juros e a concessao de um 
        desconto de 25% do preco total  da habitacao de forma a minorar os 
        encargos assumidos com a recuperacao do imovel. ------------------ 
        Aprovado, por maioria,  com  os  votos  contra dos Srs. Vereadores 
        Guinote,  Idalino  e  Venturinha,   tendo   o  Substituto  do  Sr. 
        Presidente exercido o seu voto de qualidade. --------------------- 
        Os Senhores  Vereadores  Guinote  e  Idalino  votaram contra pelas 
        seguintes razoes: ------------------------------------------------ 
        1 - Nas  reunioes  anteriores  em  que  este assunto foi agendado, 
        nomeadamente em 02.11.95, votaram  com  a totalidade da Camara, em 
        sentido  diverso  das  pretensoes  da  requerente,  defendendo  os 
        interesses do Municipio. ----------------------------------------- 
        2 -  Consideram  esta  decisao  da  Camara  injustificavel face as 
        decisoes anteriormente tomadas,  e  so entendivel numa perspectiva 
        de favorecimento, injustificavel, da requerente. ----------------- 
        3 - Nao percebem,  como  nunca  perceberam  ao  longo de todo este 
        processo, as razoes pelas quais  a funcionaria mais bem remunerada 
        da Camara Municipal de  Sines,  incluindo a propria Vereacao, deve 
        sofrer tratamento tao privilegiado, considerando que o desconto de 
        25% aprovado nesta reuniao e verdadeiramente chocante.------------ 
 
        2.11 - COMISSAO DE CARNAVAL  DE  SINES  1996  - Isencao de taxa do 
        terrado para o Parque de Diversoes: ------------------------------ 
        Presente  carta  c/  entrada  n.  1095,  de  96.01.29, solicitando 
        autorizacao para instalacao do  Parque  de Diversoes com a isencao 
        da taxa de terrado, pelo periodo de 03 a 26 de Fevereiro/96.------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado".--------------- 
 
        2.12 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E HIGIENE URBANA: 
        Aprovado, por unanimidade, a  proposta do Regulamento em epigrafe, 
        apresentado pela Sra. Vereadora Carmem. -------------------------- 
        Enviar a Assembleia Municipal para os devidos efeitos. ----------- 
 
        2.13 - CONSUMOS DE GASOLEO - MES  DEZEMBRO DE 1995:--------------- 
        Aprovado, por unanimidade, o mapa de consumos de gasoleo.--------- 
        A Camara Municipal oferece o  gasoleo aos Bombeiros Voluntarios de 
        Sines,  ao Lar Prats e  a  Junta  de  freguesia de Porto Covo, nos 
        valores de  431.946$00,  31.744$00,  e 51.092$50, 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 
        45.744$50,  159.771$50 e 17.667$50, respectivamente.-------------- 
 
        III - EXPEDIENTE DE OBRAS:---------------------------------------- 
 
        1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
        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: ------------------------------------ 
                                                                   .../...
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        - Licencas de construcao emitidas no periodo de 15 de Janeiro a 02 
          de Fevereiro de 1996. 
        - Projectos indeferidos  no  periodo  de  15  de  Janeiro  a 02 de 
          Fevereiro de 1996. 
 
        1.2 - SOLUEX  -  SOCIEDADE  LUSITANENSE  DE EXPANSAO, INVESTIMENTO 
        IMOBILIARIO, LDA.: ----------------------------------------------- 
        Presente  req  c/  entrada  n.   1425,  de  95.11.22,  solicitando 
        informacao  sobre  viabilidade  de  instalacao  em  Sines,  de  um 
        edificio  comercial  de  distribuicao  alimentar,  num  local  que 
        assinala em planta, a Nascente da Courela da Cruz.---------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:" A Camara Municipal nao 
        concorda com a pretensao  do  requerente,  de acordo com as normas 
        provisorias de gestao da Vila  de  Sines.   No entanto, esta a ser 
        elaborado o Plano de Pormenor da area que ira definir a utilizacao 
        do solo.  Os  Servicos  Tecnicos  deverao  apresentar  a  sessao a 
        implantacao no  terreno  dos  equipamentos  propostos  no Plano de 
        Actividades para aquela  area,  de  acordo  com  decisao de Camara 
        anterior".-------------------------------------------------------- 
 
        2 - ESTUDOS E PROJECTOS MUNICIPAIS: ------------------------------ 
 
        2.1 - PROJECTO DE ARRANJO  DOS  ESPACOS EXTERIORES DA ERMIDA DE S. 
        SEBASTIAO:-------------------------------------------------------- 
        Aprovado,  por  unanimidade,  o   projecto  em  epigrafe,  com  as 
        reformulacoes  sugeridas   pela   Camara   Municipal,  em  reuniao 
        anterior. -------------------------------------------------------- 
 
        3 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
 
        3.1 -  ROMA  -  INVESTIMENTO  E  ADMINISTRACAO  DE  PROPRIEDADES - 
        Loteamento na Eira Nova - Porto Covo: ---------------------------- 
        Presente  carta  c/  entrada  n.  83,  de  96.01.24,   solicitando 
        reapreciacao  da  deliberacao   de   96.01.03,  pelas  razoes  que 
        menciona. -------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Enviar o processo para a 
        CCRA  informando  que   a   Camara   Municipal  so,  agora,  tomou 
        conhecimento, por carta da  requerente,  de  que  o edificio que a 
        CCRA propunha que melhor  se  integrasse  no tecido urbano ja esta 
        construido. Solicita-se reapreciacao".---------------------------- 
 
        - Aplicacao do art. 60 do PDM: ----------------------------------- 
        Presente,  na  sequencia  da   deliberacao  de  96.01.03,  parecer 
        juridico do  Dr.  Leonel,  esclarecendo  as  situacoes  em que nao 
        podera ter aplicacao o art. 60 do PDM. --------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Tomamos conhecimento. 
        Solicitar novo parecer ao Dr.  Leonel sobre o mesmo processo, apos 
        conhecimento da Camara de que  um  dos edificios propostos num dos 
        lotes ja esta construido, anteriormente ao pedido de loteamento.-- 
        Pretende saber-se,  se  neste  caso,  e  possivel  proceder a esta 
        operacao de loteamento".------------------------------------------ 
                                                                   .../...
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        3.2 - LOTEAMENTO NAS  PERCEBEIRAS  (1/90) DA LUPUMER E CONSTRUCOES 
        PIDWELL & BARBOSA, LDA. - Acesso aos lotes 11 e 12:--------------- 
        Presentes os requerimentos: 
        - N. 1377, de 95.11.20, de  JOSE ALEXANDRE S. MELO ASCENCAO e 
        - N. 1374, de 95.11.20, de ANTONIO JOSE VAZ CANDEIAS, 
        apresentando, respectivamente reclamacao/exposicao  sobre o acesso 
        aos lotes 11 e 12 do loteamento nas Percebeiras (1/90), por aquele 
        nao  corresponder  ao   aprovado,   nao   possuindo  condicoes  de 
        acessibilidade. -------------------------------------------------- 
 
        Presente o parecer tecnico da DPU, referindo que o acesso indicado 
        na planta de  sintese  do  loteamento  nao se encontra construido, 
        tendo o loteador alterado a sua implantacao para a parte Norte  do 
        terreno, entendendo a  DPU  que  este  acesso apresenta vantagens, 
        conforme  justifica.   Propoe  que  a  Camara  Municipal  aceite a 
        implantacao deste acesso. ---------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,   o  despacho  de:"Indeferido.   Devem 
        manter-se as condicoes  iniciais  do  alvara  de loteamento, com a 
        manutencao do acesso  provisorio  1  e  a  manutencao  de todos os 
        lugares de estacionamento.    Qualquer  tentativa  de alteracao do 
        loteamento devera ser precedida da autorizacao expressa de 2/3 dos 
        adquirentes dos lotes". ------------------------------------------ 
 
        FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS  ERAM 20.00 HORAS, RECOMECANDO OS 
        MESMOS NO DIA SEGUINTE PELAS 15.30 HORAS.------------------------- 
 
        EXPEDIENTE DE OBRAS (Continuacao): ------------------------------- 
 
        1 - EXPEDIENTE DIVERSO: ------------------------------------------ 
 
        1.3 -  CHCE  -  COOPERATIVA  DE  HABITACAO  E CONSTRUCAO ECONOMICA 
        "UNIDADE E ACCAO", CRL: ------------------------------------------ 
        Presente  carta  c/  entrada   n.  53,  de  96.01.11,  solicitando 
        indicacao das condicoes de venda dos terrenos, na zona de expansao 
        sul  da  Vila  de  Sines,  para  a  construcao  de  70  habitacoes 
        unifamiliares  (4. Fase de construcao). -------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"  A Camara Municipal de 
        Sines concorda proceder a venda de terreno a CHCE, para construcao 
        de 70 habitacoes unifamiliares, no  Alcarial, pelo seu real valor. 
        Solicitar a DPU que informe  qual o valor/m2 do terreno pretendido 
        pela CHCE".------------------------------------------------------- 
 
        1.4 - MANUEL PINCHO:  -------------------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  72,  de  96.01.22, expondo sobre os 
        factos  que  deram  origem   ao  processo  de  contra-ordenacao  e 
        referente a obras  clandestinas  levadas  a  efeito pelo seu filho 
        Antonio Luis Oliveira Pincho e  solicitando que tal processo passe 
        para responsabilidade de seu filho. ------------------------------ 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho  de:"Indeferido.  Nao  e 
        possivel passar a multa do dono  da obra para outra pessoa pois as 
        obras  so  sao  concretizadas  por  consentimento  do  requerente. 
        Devera pois proceder ao pagamento da autuacao".------------------- 
                                                                   .../...
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        1.5 - MARIA DE LURDES DOMINGOS INGREZ: --------------------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  287,  de  96.02.05,  manifestando 
        interesse na aquisicao do  lote  57  do  Loteamento do Farol, cujo 
        superficiario ainda nao iniciou quaisquer obras.------------------ 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  Camara Municipal de 
        Sines aprova a  venda  de  qualquer  um  dos  lotes  (56  ou 57) a 
        requerente  ao  preco   estipulado.     No   entanto,  devera  ser 
        notificada a  superficiaria  do  lote  57,  Ana  Bela Porfirio, no 
        sentido de esclarecer porque  razao  ainda  nao deu cumprimento ao 
        Regulamento, nao tendo iniciado a construcao".-------------------- 
 
        2 - ESTUDOS E PROJECTOS MUNICIPAIS: ------------------------------ 
 
        2.2 - ADAPTACAO DO PALACIO PIDWELL A BIBLIOTECA PUBLICA:---------- 
        Presente informacao da DPU  referindo  ter  reunido com a Pontifex 
        para analise dos projectos da especialidade, concluindo, e em face 
        da preocupacao da Camara  em  arranjar  uma solucao mais economica 
        passa por uma  pequena  reformulacao  do projecto de arquitectura, 
        adaptando-se a um projecto de estruturas mais economico. --------- 
        Mereceu, por unanimidade,  com  as  abstencoes dos Srs. Vereadores 
        Guinote,   Idalino   e   Sra.    Vereadora   Carmem   o   despacho 
        de:"Concorda-se com as  iniciativas  propostas no presente parecer 
        tecnico.  Deverao por consequencia ser remodelados os projectos de 
        estruturas,  aguas  e  esgotos   e  simultaneamente  uma  "pequena 
        reformulacao" do projecto de arquitectura, tudo tendo em atencao o 
        despacho de 95.12.13. Antes  da  pequena  alteracao do projecto de 
        arquitectura devera informar a Camara  Municipal de Sines de quais 
        alteracoes se tratam no concreto".-------------------------------- 
        A Sra.  Vereadora  Carmem   abstem-se  por  entender  que nao deve 
        constar do despacho a ideia  de  que  a Camara entende que "devera 
        ser  remodelado  o  projecto  de  arquitectura",  mas  tao somente 
        permitir  a  equipa  projectista  que  proponha  essas  alteracoes 
        justificando a sua necessidade. ---------------------------------- 
        Os  Senhores  Vereadores  Guinote  e  Idalino  abstiveram-se pelas 
        seguintes razoes: ------------------------------------------------ 
        1  -  Consideram,  incompreensivel  o  "volte-face"  dos  tecnicos 
        municipais, bem patente no parecer enviado a sessao. ------------- 
        2 - A reuniao  com  a  equipa  projectista,  deveria ter tido como 
        objectivo, obter explicacoes as situacoes referidas no despacho da 
        Camara  e  nao  ter   servido   para  os  tecnicos  municipais  se 
        justificarem face aos projectistas. ------------------------------ 
        3 - Entendem que  a  possibilidade  aberta  de a Pontifex promover 
        alteracoes na  arquitectura  nao  serve  os  interesses da Camara, 
        podendo concorrer, para protelar a execucao das obras. ----------- 
        4 - Mantem as  consideracoes  anteriores  quanto a inadequacao dos 
        projectos de especialidade ao edificio a recuperar. -------------- 
 
        2.3 - PROJECTO DO ACESSO A GARAGENS DO LOTEAMENTO DO FAROL:------- 
        Presente of. c/ entrada n.  1456,  de  95.12.21, do GAT enviando o 
        projecto em epigrafe. -------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Aprovado". ------------- 
                                                                   .../...
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        3 - LOTEAMENTOS: ------------------------------------------------- 
 
        3.3 -  QUINTA  DE  S.  RAFAEL  -  Regularizacao  da  Rua  de Santa 
        Catarina: -------------------------------------------------------- 
        Presente informacao da  DPU  de  que  o  loteador  da Quinta de S. 
        Rafael   nao   deu   cumprimento    ao   despacho   de   94.07.20, 
        verificando-se, em consequencia das chuvadas, a degradacao do muro 
        de suporte da falesia. ------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Notificar o loteador para 
        que de  cumprimento ao despacho de 94.07.20, no prazo de 90 dias.- 
        Calcular o custo das obras  consequentes do despacho de 94.07.20 a 
        fim de o  loteador  apresentar  garantia  bancaria  que suporte as 
        obras a que esta obrigado a fazer".------------------------------- 
 
        3.4 - QUINTA DE SANTA  CATARINA (Alvara 2/94) - Compatibilidade de 
        projectos de licenciamento de arquitectura (lotes 11, 14 e 17):--- 
        Presente fax  c/  entrada  n.  134,  de  96.01.31, da Hidrotecnica 
        Portuguesa enviando parecer sobre o assunto em epigrafe. --------- 
        Mereceu, por maioria,  o  despacho  de:"  Fotocopiar este processo 
        para os  Srs.  Vereadores.  Logo  que  tenhamos  pareceres do Arq. 
        Ferreira de Almeida e da DGOT.  Trazer tudo a sessao". ----------- 
        O Sr. Vereador Guinote nao participou na votacao.----------------- 
 
        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 18.00 horas.------------------- 
 
        E eu,_________________________  (Carmem Isabel  Amador Francisco), 
        Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      OS VEREADORES, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


