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        Aos SEIS  de MARCO   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 11.00 Horas.-------------------------------------- 
 
        I - ORDEM DO DIA:------------------------------------------------- 
 
        1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:------------------------------------ 
        1.1 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------- 
        Presente of. c/  entrada  n.  2309,  de 96.02.29, informando sobre 
        descentralizacao de competencias. -------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.2 - AMDB - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA:-------- 
        Presente of. c/ entrada n.   2175,  de 96.02.26, enviando copia de 
        oficio dirigido a suas Excelencias os Ministros da Solidariedade e 
        Seguranca  Social  e  Emprego  e  Formacao  Profissional  sobre  a 
        situacao emergente  da  proximidade  do  termino  dos projectos de 
        Actividade Ocupacional, em 31 de Marco p.f.. --------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
                                                                   .../...
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        1.3 - GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: ---------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  2250,  de 96.02.28, enviando copia da 
        resposta do Governo aos  requerimentos  "Sobre a morte de milhares 
        de quilos de diversas especies  de  peixe  na Costa Sul - Sines" e 
        "Indemnizacao aos pescadores de Sines", apresentados por Deputados 
        do PCP. ---------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        Deliberado, por  unanimidade,   insistir  com  o  Sr.  Ministro da 
        Agricultura e Pescas, para  que  responda  ao pedido de reuniao da 
        Camara Municipal de  Sines  formulado  em  05 de Fevereiro/96, bem 
        como com a Sra. Ministra do  Ambiente para que responda ao convite 
        enderecado em 12 de Fevereiro de 1996,  para visita ao Concelho de 
        Sines. ----------------------------------------------------------- 
 
        1.4 - ENGENHEIRO JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE:------------------ 
        Presente carta c/ entrada  n.  1980,  de 96.02.19, na qualidade de 
        tecnico  autor  de   projectos   de  arquitectura,  expondo  sobre 
        "Inquerito ao Funcionamento dos Servicos Tecnicos".--------------- 
        Presente   informacao   da    Sra.   Directora   do   Departamento 
        Administrativo  e  Financeiro, sobre o referido Inquerito.-------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:" Tomamos conhecimento. 
        Anexar ao processo.  Dar conhecimento ao requerente".------------- 
 
        1.5 - SECRETARIADO  DO  VIII CONGRESSO SOBRE O ALENTEJO:---------- 
        Presente  informacao  sobre  realizacao   da   reuniao  de  01  de 
        Fevereiro/96  com  a  indicacao  da  realizacao  de  um  Congresso 
        extraordinario no dia 30 de  Marco/96. --------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        O Sr.  Presidente,  como  membro  do  Secretariado,  informou que, 
        apesar de ter sido decidido  realizar  o  Congresso a 30 de Marco, 
        esta data corresponde ao Congresso do PSD, pelo que o Congresso do 
        Alentejo foi adiado para 06 de Abril p.f.. ----------------------- 
 
        1.6 - JACINTO GONCALVES DA SILVA: -------------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.   436,  de  96.02.26,  solicitando 
        informacao sobre viabilidade  de  instalacao  de casa comercial no 
        armazem n. 153 da ZIL  2,  para  venda de materiais de construcao. 
        Mereceu,   por   unanimidade,   o   despacho   de:"   Nao   se  ve 
        inconveniente". -------------------------------------------------- 
 
        * O Sr. Vereador Venturinha entrou nesta altura dos trabalhos. 
 
        1.7 - SUANI MARIA: ----------------------------------------------- 
        De  acordo  com   a   informacao   da  Fiscalizacao  Municipal,  e 
        rectificado, por  unanimidade,   o  ponto  1.25  da  acta n. 38 de 
        95.12.06  Assim, onde se le roulote devera, antes, ler-se barraca.- 
 
        1.8 - COMISSAO DE CARNAVAL DE SINES DE 1996:--------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  2120, de 96.02.26, enviando comunicado 
        expressando os agradecimentos pelo  apoio  prestado ao Carnaval de 
                                                                   .../...
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        Sines/96. -------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        * O Sr. Vereador Guinote entrou nesta altura dos trabalhos. 
 
        1.9 - ASSOCIACAO INDUSTRIAL PORTUGUESA: ------------------------- 
        Presente circular datada de  96.02.15,  sobre realizacao do "Forum 
        "Euroformacao/Eurotraining/96, a levar  a  efeito  de  17  a 18 de 
        Abril/96.--------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.10 - ESCOLA C+S VASCO DA GAMA DE SINES - Comissao de Finalistas: 
        Presente  of.  c/  entrada   n.  2076,  de  96.02.23,  solicitando 
        comparticipacao financeira a fim de  levar  a efeito uma viagem de 
        finalistas.  ----------------------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado  subsidio de 
        10.000$00". ------------------------------------------------------ 
 
        1.11 - FACOSINE - CONSERVA DE PEIXE, C.A.: ----------------------- 
        Presente of. c/ entrada n. 449,  DE 96.02.26, sobre a sua intencao 
        de instalar em  Sines,  na  Area  Industrial,  Polo  2 da PGS, uma 
        Fabrica de Conservas  de  peixe,  pelo  que  solicita que a Camara 
        certifique que e de interesse para  o Concelho de Sines o referido 
        empreendimento. -------------------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho de:"Deferido".  Fotocopiar 
        para o Sr. Vereador Idalino.-------------------------------------- 
 
        * O Sr. Vereador Correia entrou nesta altura dos trabalhos. 
 
        1.12 - CEDREL/AERLIS -  CENTRO  DE  ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
        REGIONAL E LOCAL/ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO DE LISBOA: ----- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.  2038,  DE  96.02.22,  convidando A 
        participar  no  seminario   subordinado   ao  tema   "Marketing  e 
        Comunicacao para a Administracao Publica". ----------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.13 - XL PRODUCOES:---------------------------------------------- 
        Presente informacao da  Sra.  Vereadora  Carmem  sobre o pedido de 
        autorizacao  e  cedencia  de  espaco,  formulado  pela  Empresa XL 
        Producoes, para realizacao no dia 27  de Julho ou 10 de Agosto/96, 
        de um espectaculo de musica e animacao. -------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Em  principio a Camara 
        Municipal de Sines dara a sua melhor colaboracao a iniciativa".--- 
 
        1.14 - ASSOCIACAO DE SURDOS DO OESTE - Subsidio: ----------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.   1423, de 96.02.06, solicitando apoio 
        financeiro a  fim  de  suportar  despesas  com  a  participacao de 
        Portugal  em  varias   modalidades  desportivas  para  deficientes 
        auditivos.-------------------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:" Aprovado um subsidio de 
        10.000$00".  ----------------------------------------------------- 
                                                                   .../...
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        1.15 - DIVISAO TECNICA  DE  OBRAS  -  Estragos provocados pelo mau 
        tempo neste Inverno: --------------------------------------------- 
        Presente informacao do Sr.  Eng.  Lobato  anexando fichas de obras 
        referentes aos estragos provocados pelo mau tempo neste Inverno.-- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:" Tomamos conhecimento. A 
        Camara Municipal entende que  o trabalho esta bastante incompleto. 
        Devera ser mais concreto,  fundamentado, e se possivel documentado 
        com fotografias".------------------------------------------------- 
 
        1.16 - MAPAS PARA UTILIZACAO DE VIATURAS: ------------------------ 
        Aprovados,  por  unanimidade,  os  mapas  de  pedidos  de viaturas 
        municipais referentes as semanas de 08 a 28 de Janeiro de 1996.--- 
        A Camara Municipal suporta  integralmente  os custos nos termos do 
        Regulamento. ----------------------------------------------------- 
 
        1.17 - AMDS - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL:---- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.  1925,  de  96.02.19,  solicitando 
        indicacao de sugestoes em  relacao  ao  Programa  de Visita do Sr. 
        Primeiro Ministro na  area  do  Concelho  de  Sines,  a fim de ser 
        elaborada uma Proposta Final de  Programa de Visita ao Distrito de 
        Setubal.---------------------------------------------------------- 
        Mereceu,   por   maioria,   o   despacho  de:"  Propoe   a  Camara 
        Municipal de Sines, como locais de visita: ----------------------- 
        1 - Ensino (Escola T42, Politecnico, Universidade de Evora) ------ 
        2 - Docapesca (Infraestruturas que os pescadores necessitam)------ 
        3 - Ambiente (Novo sistema de controlo)--------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Guinote  entende  que  a  Camara Municipal de Sines 
        deve transmitir  ao  Sr.  Primeiro  Ministro,  as  preocupacoes da 
        populacao, em duas areas muito especificas, a saber: ------------- 
        controlo;--------------------------------------------------------- 
        - Situacao das  infraestruturas  de  Saude  na  area da plataforma 
        industrial e do Litoral Alentejano. ------------------------------ 
 
        O Sr. Presidente  informou,  adicionalmente,   quanto ao Ambiente, 
        que o investimento  de  8  milhoes  de  contos  na  area do Parque 
        Natural esta suspenso porque  ainda  nao  foi dado posse aos novos 
        membros do  Instituto  de  Conservacao  da  Natureza  e  do Parque 
        Natural, bem como ao novo gestor do Programa Ambiente.  Tem havido 
        varias reunioes de trabalho entre os varios municipios abrangidos, 
        com o Director actual  do  Parque  Natural  e  com o Secretario de 
        Estado no sentido de desbloquear a situacao. --------------------- 
 
        1.18  - HORARIO DAS   ESTACOES   ELEVATORIAS DE AGUAS E ESGOTOS:-- 
        Aprovado, por unanimidade,  o  horario  em  epigrafe, em regime de 
        turnos, observando  as  normas  legais  em  vigor,  conforme mapas 
        anexos a informacao da Sra. Directora do DAF e parecer juridico do 
        Dr. Leonel.  ----------------------------------------------------- 
 
        1.19 - MINISTERIO DO  PLANEAMENTO  E ADMINISTRACAO DO TERRITORIO - 
        Inspeccao Ordinaria ao Municipio de Sines: ----------------------- 
                                                                   .../...
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        Presente of. c/ entrada n.  2079, de 96.02.23, acusando a recepcao 
        do of. 2116 e documentacao  anexa  e que o assunto foi encaminhado 
        para a Inspeccao-Geral  da  Administracao  do  Territorio a fim de 
        serem prestados os devidos esclarecimentos.  --------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento". 
 
        1.20   -   LIDIA   MARIA   SILVESTRE   AFONSO   DE   MAGALHAES   - 
        Renovacao  da Comissao de Servico: ------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada  n.  2447,  de 96.03.01, solicitando que 
        lhe seja facultado o  direito  de  defesa quanto as acusacoes, que 
        considera graves e  atentatorias  da  sua dignidade profissional e 
        pessoal, do Sr. Vereador Guinote, constantes na declaracao de voto 
        transcrita  na  acta  da  reuniao  de  07  e  08  de Fevereiro/96, 
        respeitante a renovacao da comissao  de servico para as funcoes de 
        Directora de Departamento Administrativo  e Financeiro, nos termos 
        e com os fundamentos  que enumera. ------------------------------- 
        Mereceu, por maioria,  o  despacho  de:" A  Camara Municipal tomou 
        conhecimento. Fotocopiar para os Srs. Vereadores".  -------------- 
        O Sr. Vereador Guinote  protestou  veementemente,  pelo facto de a 
        carta, nitidamente de caracter  pessoal,  ter  sido trazida para a 
        reuniao de Camara pelo Senhor Presidente.  Considera que, tal como 
        ja afirmara a  referida  Tecnica,  nao  ter  que dar justificacoes 
        adicionais - para la das que  ficam  registadas em acta - sobre as 
        suas posicoes.   Considero,  igualmente,  que  este procedimento e 
        demonstrativo  da  ideia   que   algumas   pessoas  tem  sobre  as 
        organizacoes onde estao inseridas. ------------------------------- 
 
        1.21 - PROCESSO DE INQUERITO - FALTA DE AGUA NO NATAL:------------ 
        Presente o processo de  inquerito  referido em epigrafe que inclui 
        relatorio  da  instrutora  do   processo  que  conclui  nao  haver 
        infraccao disciplinar. ------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"  A Camara Municipal de 
        Sines concorda com as conclusoes  do inquerito.  No entanto, ficam 
        alertados os responsaveis dos Servicos do abastecimento publico de 
        agua para  que  estejam  permanentemente  avisados  e  alerta para 
        poderem ocorrer a situacoes de emergencia a qualquer altura do dia 
        ou da semana, por forma a dar cumprimento as obrigacoes legais que 
        requerem os servicos publicos". ---------------------------------- 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------- 
        2.1 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 1 AO ORCAMENTO MUNICIPAL DE 1996:--- 
        Presente pela Sra. Dra. Sara  Courelas  proposta de alteracao n. 1 
        que apresenta tanto  nas  reducoes  como  nos  reforcos o valor de 
        53.280 contos, e apresentando as respectivas justificacoes.------- 
        Aprovada, por  maioria,  com  as  abstencoes  dos  Srs. Vereadores 
        Guinote e Idalino. ----------------------------------------------- 
 
        2.2 - PROCESSO DE FORNECIMENTO  DE  UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO 
        AUTARQUICA  "HARDWARE"  ADJUDICADO   A   PLANAD  -  PLANEAMENTO  E 
        INFORMATICA, SA.: ------------------------------------------------ 
        Presente fax  c/  entrada  n.  2108,  de  96.02.23,  propondo, sem 
        aumento de  custos  para  a  Camara  Municipal,  a substituicao do 
                                                                   .../...
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        equipamento objecto  do  contrato  de  fornecimento  mencionado em 
        epigrafe, por outro  equipamento  mais  moderno e potente conforme 
        configuracao que discrimina. ------------------------------------- 
        Presente o parecer favoravel dos respectivos Servicos.------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Nao se ve inconveniente". 
 
        2.3 - ANTONIO MARIA ALEIXO -  Aquisicao   do fogo n. 164 do Bairro 
        1. de Maio: ------------------------------------------------------ 
        Na  sequencia  da  proposta  do  Sr.  Antonio  Maria  Aleixo  para 
        aquisicao do referido fogo e deliberacao da Camara de 96.02.21, os 
        Servicos indicaram como valor da reparacao 2.060.225$00. --------- 
        Aprovado, por maioria,  a  venda  pelo  valor  da aquisicao mais o 
        valor da reparacao  (2.902.000$00+2.060.225$00),  deduzido 25 % do 
        valor da aquisicao.----------------------------------------------- 
        Votaram contra os Srs. Vereadores Guinote e Idalino.-------------- 
 
        2.4 - LOTE 2  - RUA 3 DO BAIRRO AMILCAR CABRAL:  ----------------- 
        Presente processo referente a  atribuicao  do referido lote ao Sr. 
        Ambrosio  Vieira  Landim  de  Barros  e  sua  companheira Domingas 
        Moreira Cardoso. ------------------------------------------------- 
        Presente proposta  do  Sr.  Vereador  Correia  e  de  acordo com o 
        parecer juridico no  sentido  de  elaborar  contrato de direito de 
        superficie do lote em causa com a Sra. D. Domingas.--------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o   despacho  de:"Concorda-se  com  a 
        cedencia do lote em referencia a Sra. D. Domingas Cardoso".------- 
 
        * ERAM 12.30 H FORAM INTERROMPIDOS OS TRABALHOS, RECOMECANDO PELAS 
        15.30 H. --------------------------------------------------------- 
 
        II - ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------- 
 
        1 - VEREADOR CESAR BEJA: ----------------------------------------- 
        1.1 - CAPTACOES  DE  AGUA  PARA  ABASTECIMENTO  PUBLICO  A VILA DE 
        SINES: ----------------------------------------------------------- 
        Informou  que  tem havido problemas  de captacao de agua.  Ja hoje 
        se fez um  furo  em  que  se  encontrou  agua, esperando que possa 
        resolver a situacao. --------------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador  Guinote  perguntou  sobre  qual  a situacao, neste 
        momento,  em  termos  de  abastecimento  de  agua  a  Vila,  tendo 
        estranhado que a  recuperacao  dos furos, recentemente apresentada 
        como uma obra  bem  sucedida,  ja  tenha tido estas consequencias, 
        tanto mais que tem chuvido bastante.------------------------------ 
 
        O Sr. Vereador Cesar informou que  dos tres furos do Monte Feio so 
        um esta a funcionar e que estamos a comprar agua ao INAG. -------- 
 
        2 - VEREADORA CARMEM: -------------------------------------------- 
        2.1 - ANTENA  MIROBRIGA  -  Espectaculo  de  encerramento da Radio 
        Informou do pedido efectuado  pela  Antena Mirobriga para cedencia 
        do Castelo a fim de realizar  o referido espectaculo, no dia 01 de 
                                                                   .../...
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        Junho/96. -------------------------------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, a  cedencia  do Castelo.  Os pedidos de 
        montagem de infraestruturas  devem  ser  especificados pela Antena 
        Mirobriga e  analisados  pelos  Senhores  Vereadores  dos pelouros 
        respectivos. ----------------------------------------------------- 
        2.2 - TEATRU BAU - Pedido de apoio: ------------------------------ 
        Informou do pedido de apoio  financeiro no valor de 38.000$00+IVA, 
        que se destina as despesas  com o material grafico publicitario da 
        peca teatral "A DISPUTA",  a  apresentar na Capela da Misericordia 
        durante o mes de Marco. ------------------------------------------ 
        Aprovado, por unanimidade. O pagamento deve ser feito directamente 
        a Grafica de Santiago. ------------------------------------------- 
 
        2.3 - REINSERCAO SOCIAL: ----------------------------------------- 
        Apresentou  proposta  no  sentido   da  Camara  Municipal  acolher 
        individuos cujas penas  em  Tribunal,  inferiores  a um ano, sejam 
        substituidas por medidas alternativas a  prisao, ou seja, horas de 
        servico gratuito a comunidade. ----------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, sendo  cada  caso analisado pelo Senhor 
        Vereador dos Recursos Humanos. ----------------------------------- 
 
        3 - VEREADOR CORREIA: -------------------------------------------- 
        3.1 - REUNIAO COM A COMISSAO SINDICAL:---------------------------- 
        Informou da reuniao com a  Comissao  Sindical, da qual resultou um 
        Comunicado, que transcreve  de  modo  correcto, na generalidade, o 
        que se passou na reuniao.  Considera que o espirito de colaboracao 
        esta de novo presente nas  reunioes e que estao reunidas condicoes 
        para a melhor resolucao dos problemas dos trabalhadores. --------- 
        A Comissao fez  a  proposta  da  elaboracao  de  um mapa mensal de 
        dispensas dos funcionarios  membros  da  Comissao  Sindical, de 58 
        horas semanais, para  a  totalidade  dos  delegados sindicais, por 
        mes.  ------------------------------------------------------------ 
 
        Os Senhores Vereadores Guinote e  Idalino concordam com a proposta 
        da Comissao, face a posicao favoravel do Vereador do pelouro.----- 
 
        O  Sr.  Presidente  e  os  Senhores  Vereadores  Cesar,  Correia e 
        Vereadora  Carmem,  entendem  que  as  dispensas  para  o trabalho 
        sindical devem ser de novo  discutidas com a Comissao Sindical, no 
        sentido de reduzir o numero  de  horas, estando a Camara Municipal 
        disposta a aceitar que   o  numero  de horas a conceder seja maior 
        que as 20 horas definidas  por  lei,  mas que, nao comprometendo a 
        actividade sindical, tambem  nao  comprometa  os  Servicos onde os 
        trabalhadores se integram. --------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Venturinha entende que, sendo a actividade sindical 
        importante, o  Sr.  Vereador  do  Pelouro  deve  tentar harmonizar 
        interesses.  ----------------------------------------------------- 
 
        3.2  -  FALTAS  INJUSTIFICADAS:   Colocou  a  questao  das  faltas 
        injustificadas  do  funcionario  Antonio  Silverio  e  solicita  a 
                                                                   .../...
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        opiniao dos Vereadores. ------------------------------------------ 
 
        Os Sr. Vereadores Guinote e  Idalino entendem que se devem relevar 
        as faltas, face  a  posicao  favoravel  assumida  pelo Vereador do 
        pelouro.---------------------------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Venturinha  remete  a  situacao  para o Vereador do 
        Pelouro. --------------------------------------------------------- 
        O Sr. Presidente, o Sr.  Vereador  Cesar e a Sra. Vereadora Carmem 
        entendem que  se  as  faltas  puderam  ser  justificadas,  tendo o 
        funcionario sido disso informado pela  Seccao de Pessoal, o que se 
        recusou a fazer, devem manter-se injustificadas. ----------------- 
 
        3.3 - COMISSAO PARITARIA DE AVALIACAO - CLASSIFICACAO DE SERVICO:- 
        Deliberado, por unanimidade, rectificar a deliberacao constante da 
        acta 1/96,  em  que  a  Camara  Municipal,  apenas  nomeia  para a 
        Comissao Paritaria, os membros por parte da Camara e nao por parte 
        dos funcionarios. ------------------------------------------------ 
 
        3.4 - DIA INTERNACIONAL DA  MULHER:  O Sr. Vereador Correia propoe 
        que a Camara  conceda a tarde do dia 8 de Marco as funcionarias da 
        Autarquia, como reconhecimento  da  jornada  dupla  de trabalho da 
        maior parte das mulheres trabalhadoras.--------------------------- 
        Aprovada, por unanimidade, a presente proposta.------------------- 
 
        3.5 - ESCOLA BASICA DO  1.  CICLO,  N.  1 DE SINES: O Sr. Vereador 
        Correia apresentou proposta no  sentido  de exprimir e agradecer a 
        Escola Basica do  1.  Ciclo,  n.  1,  o  convite  para  a visita a 
        desenvolvidas no ambito do projecto COMENIUS (Programa Socrates).- 
        Propoe,  ainda  que  se   transmita   as  escolas  parceiras,  aos 
        professores  e  artesaos  participantes,  as  nossas felicitacoes, 
        exprimindo votos para que se  reforce o projecto de parceria agora 
        iniciado, numa perspectiva  de conhecimento mutuo, estabelecimento 
        de lacos de amizade,  que  contribua  para asseguar um ambiente de 
        aprendizagem  dinamica,  criativa   e   inovadora  nas  escolas  e 
        comunidades envolventes. ----------------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, a presente proposta.------------------- 
 
        * ERAM 16.45 H FOI FEITA UMA INTERRUPCAO DE CERCA DE 30 MINUTOS.-- 
 
        4 - VEREADOR IDALINO: -------------------------------------------- 
        4.1 - BOLSAS DE ESTUDO ANO LECTIVO 1995/1996: -------------------- 
        Solicitou que lhe seja  fornecido  o mapa sintese das candidaturas 
        a bolsas de estudo. ---------------------------------------------- 
 
        O Senhor Vereador Correia fornece-lo-a ate a proxima semana.------ 
 
        4.2  -  CONTRATACAO  DE   PESSOAL  TECNICO  APOSENTADO:  Solicitou 
        informacao sobre a legislacao que  rege este tipo de contratacao e 
        o vencimento.----------------------------------------------------- 
        Foram-lhe prestadas as informacoes. ------------------------------ 
                                                                   .../...
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        5 - PRESIDENTE: -------------------------------------------------- 
        5.1 - CONGRESSO SOBRE O ALENTEJO - Inscricao dos eleitos:--------- 
        Apelou aos Srs.  Vereadores  para  que  se  inscrevam no Congresso 
        sobre o Alentejo, que tem como ponto unico a regionalizacao.------ 
        A abertura sera feita pelo Presidente da Camara Municipal de Moura 
        e quatro convidados, um  de  cada  partido politico com assento na 
        Assembleia da Republica. ----------------------------------------- 
 
        * Os  Senhores  Vereadores  Guinote  e  Venturinha  entraram nesta 
        altura. 
 
        5.2 - SECRETARIO DE ESTADO DOS RECURSOS NATURAIS: ---------------- 
        Informou sobre o  pedido  de  reuniao  dos  quatro Presidentes das 
        Camaras abrangentes do  Parque  Natural,  de  modo  a  saber a sua 
        posicao  face   ao   protocolo   assinado   com  dois  Ministerios 
        anteriores. ------------------------------------------------------ 
 
        O Sr. Secretario de Estado diz respeitar o protocolo, mas, uma vez 
        que ha  compromissos  suplementares  aos  esperados  pelo Governo, 
        pediu que se  dilatassem  as  obras  ate  1998,  ao inves de 1997, 
        diminuindo o volume de investimento no ano presente. ------------- 
 
        6 - VEREADOR GUINOTE:--------------------------------------------- 
        6.1  -  ETAR   DE  PORTO  COVO:   Solicitou  informacao  quanto ao 
        processo. 
 
        6.2 -  PROBLEMAS  DE  CORTES  DE  ENERGIA EM PORTO COVO:---------- 
 
        6.3 - LOTEAMENTO  DE  FERREIRA:  Questionou  porque  razao nao foi 
        ainda, presente o parecer solicitado aos Servicos Tecnicos. 
 
        6.4 - LOTE  8  DO  LOTEAMENTO  DAS  PERCEBEIRAS: Na  ultima sessao 
        ordinaria, no  mapa  de  indeferimentos  de projectos, apresentado 
        pelo Sr. Presidente, verificou  que  estava  referido o lote 8 das 
        Percebeiras.  ---------------------------------------------------- 
        Acontece que a Camara  Municipal de Sines indeferiu a pretensao do 
        loteador de realizar um  acesso provisorio alternativo ao defenido 
        no alvara e que passa exactamente pelo lote 8.-------------------- 
        A Camara  Municipal  indeferiu  a  pretensao  do  requerente, face 
        inclusive ao  protesto  de  alguns  adquirentes  de  lotes.  Nesta 
        situacao  e   impossivel   ao   loteador   licenciar   o  lote  8, 
        independentemente de quaisquer  consideracoes  sobre o projecto de 
        arquitectura e a sua adequabilidade ao loteamento. --------------- 
 
        O Sr.  Vereador  Cesar  informou  que: --------------------------- 
        Quanto  a  ETAR  de   Porto   Covo,   o  contrato  com  a  Empresa 
        adjudicataria e realizado na proxima sexta-feira. ---------------- 
 
        Quanto a questao  dos  problemas  de  electricidade em Porto Covo, 
        esta  a  ser  acompanhado  pela  Camara  Municipal  e  a  Junta de 
        Freguesia de Porto  Covo,  estando  a  SLE  a  programar as obras, 
                                                                   .../...
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        aguardando algumas indicacoes, que  ja  lhe foram entregues, sobre 
        os novos loteamentos. -------------------------------------------- 
 
        Quanto ao Loteamento de Ferreira,  ja  foi feita a visita ao local 
        pelo  Vereador  Cesar,   Eng.   Vinagre   e  o  Fiscal  Marcolino, 
        aguardando-se a informacao do Sr. Eng. Vinagre. ------------------ 
 
        Quanto ao Loteamento  das  Percebeiras,  o Sr. Presidente informou 
        que o loteador tem conhecimento de  que deve completar as obras de 
        infraestruturas, e nao tera seguramente  o licenciamento do lote 8 
        antes de construido o acesso definitivo. ------------------------- 
 
        7 - VEREADOR VENTURINHA: ----------------------------------------- 
        7.1 - CONCURSO PARA INSTALACAO DE UM QUIOSQUE:-------------------- 
        Face ao pedido de instalacao de um quiosque, cuja decisao foi a de 
        abrir concurso, solicitou informacao sobre a situacao do processo. 
 
        O Sr. Presidente informou que foi aberto concurso ha alguns dias e 
        que esta afixado na Camara Municipal. ---------------------------- 
 
        7.2 - MOSTRA  GASTRONOMICA:   Fez  o  ponto  da  situacao quanto a 
        Mostra  Gastronomica,   referindo   o   planeamento  dos  espacos. 
        Solicitou, o grupo  de  trabalho,  um  gabinete  de apoio com duas 
        pessoas para tratar do assunto  a  tempo inteiro, para contactos a 
        nivel de exterior. Fica  anexa  a  esta  minuta  de acta a acta da 
        reuniao do Grupo de Trabalho. ------------------------------------ 
 
        * CONTINUACAO DA ORDEM DOS TRABALHOS: ---------------------------- 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
 
        2.5 - LEGALIZACAO  DO  LOTEAMENTO   MUNICIPAL DA ZONA DE INDUSTRIA 
        LIGEIRA  N. 1: --------------------------------------------------- 
        Presente   informacao   da    Sra.   Directora   do   Departamento 
        Administrativo  e  Financeiro,  solicitando  aprovacao  global  do 
        loteamento em epigrafe, de  acordo  com  a  planta de sintese, que 
        contem os elementos a seguir  transcritos, para efeitos de registo 
        nos termos do art. 64 n. 1  alinea a) conjugado com o  art. 8.  do 
        DL 448/91 de 29 de Novembro na  redaccao que lhe foi dada pela Lei 
        25/92 de 31 de Agosto: 
 
        a) - Area total do Loteamento  -  16.598.75 m2; 
        b) - Sito em parte do art. 1  Seccao H, descrito na  Conservatoria 
             sob o n. 0007; 
        c) - Constituido  por  92 lotes para armazens  com a area total de 
             9.067,415 m2; 
        Sendo: 
         1 -  1 lote(s)  com a area de 116,000 m2 
         2 - 27    "      "  "  "   "  100,000 m2 
         3 -  1    "      "  "  "   "  115,250 m2 
         4 -  3    "      "  "  "   "  118,150 m2 
         5 -  1    "      "  "  "   "  115,800 m2 
                                                                   .../...
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         6 -  3  Lote(s) com a area de 115,650 m2 
         7 -  2    "      "  "  "   "  114,400 m2 
         8 -  1    "      "  "  "   "  110,400 m2 
         9 -  2    "      "  "  "   "  110,450 m2 
        10 -  6    "      "  "  "   "  106,500 m2 
        11 -  1    "      "  "  "   "  102,130 m2 
        12 -  1    "      "  "  "   "  104,500 m2 
        13 -  1    "      "  "  "   "  103,800 m2 
        14 -  1    "      "  "  "   "  100,900 m2 
        15 -  1    "      "  "  "   "  103,450 m2 
        16 -  2    "      "  "  "   "   99,700 m2 
        17 -  8    "      "  "  "   "   91,000 m2 
        18 - 15    "      "  "  "   "   91,500 m2 
        19  - 3    "      "  "  "   "   92,530 m2 
        20 -  1    "      "  "  "   "   91,280 m2 
        21 -  3    "      "  "  "   "   91,700 m2 
        22 -  1    "      "  "  "   "   92,000 m2 
        23 -  2    "      "  "  "   "   50,000 m2 
        24 -  1    "      "  "  "   "   75,430 m2 
        25 -  1    "      "  "  "   "   96,000 m2 
        26 -  1    "      "  "  "   "   93,585 m2 
 
        d) - Area de Arruamentos e estacionamentos = 3.216,65 m2 
        e) - Area de Zonas Verdes   = 2.205,00 m2 
        f) - Area para Passeios     = 2.109,685 m2 
        g) - Confrontacoes: 
             - Norte    - Via Publica 
             - Sul      -  "    " 
             - Nascente -  "    " 
             - Poente   - Terreno Municipal 
 
        Aprovado, por unanimidade, a legalizacao do presente loteamento.-- 
 
        2.6 -  LEGALIZACAO  DO  LOTEAMENTO  MUNICIPAL  DO  BAIRRO  NOVO DA 
        PROVENCA: -------------------------------------------------------- 
        Presente   informacao   da    Sra.   Directora   do   Departamento 
        Administrativo  e  Financeiro,  solicitando  aprovacao  global  do 
        loteamento em epigrafe, de  acordo  com  a  planta de sintese, que 
        contem os elementos a seguir  transcritos, para efeitos de registo 
        nos termos do  art. 64  n.  1  alinea  a)   do DL  448/91 de 29 de 
        Novembro:--------------------------------------------------------- 
 
        a) - Area total do Loteamento  -  24.462.00 m2; 
        b) - Sito em parte do art.  V - 4 (P), descrito  na  Conservatoria 
             sob o n. 01337/170793; 
        c) - Constituido por 28  lotes para Habitacao, Garagens,  Salao de 
             Festas, Taberna com a area total de 14.109,620  m2; 
 
        SENDO: 
         1 -  2 lotes   com a area de  89,320 m2 
         2 -  1 lote     "  "  "   "   38,470 m2 
         3 -  1   "      "  "  "   "  280,250 m2 
                                                                   .../...
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         4 -  1  lote  com  a area de 157,250 m2 
         5 -  1   "      "  "  "   "   62,560 m2 
         6 -  1   "      "  "  "   "  592,660 m2 
         7 -  1   "      "  "  "   "  450,580 m2 
         8 -  1   "      "  "  "   "  585,200 m2 
         9 -  1   "      "  "  "   "  425,380 m2 
        10 -  1   "      "  "  "   "  611,600 m2 
        11 -  1   "      "  "  "   "  610,310 m2 
        12 -  1   "      "  "  "   "  617,900 m2 
        13 -  1   "      "  "  "   "  660,560 m2 
        14 -  1   "      "  "  "   "  623,860 m2 
        15 -  1   "      "  "  "   "  661,260 m2 
        16 -  1   "      "  "  "   "  626,210 m2 
        17 -  1   "      "  "  "   "  654,640 m2 
        18 -  1   "      "  "  "   "  629,600 m2 
        19 -  1   "      "  "  "   "  634,640 m2 
        20 -  1   "      "  "  "   "  636,240 m2 
        21 -  1   "      "  "  "   "  621,060 m2 
        22 -  1   "      "  "  "   "  534,180 m2 
        23 -  1   "      "  "  "   "  640,380 m2 
        24 -  1   "      "  "  "   "  633,810 m2 
        25 -  1   "      "  "  "   "  630,940 m2 
        26 -  1   "      "  "  "   "  674,680 m2 
        27 -  1   "      "  "  "   "  636,760 m2 
        d) - Area de Arruamentos e Estacionamentos =  3.917 m2 
        e) - Pavimento em lagetas (existente)      =  1.137,50 m2 
        f) - Area de Zonas Verdes                  =  1.755 m2 
        h) - Area para Passeios (lagetas)          =  3.543 m2 
        i) - Confrontacoes: 
             - Norte    - Terreno Municipal 
             - Sul      -    "       " 
             - Nascente -    "       " 
             - Poente   -    "       " 
        Aprovado, por unanimidade, a legalizacao  do presente loteamento.- 
 
        2.7 - LEGALIZACAO  DO LOTEAMENTO  MUNICIPAL DA ZONA B:------------ 
        Presente   informacao   da    Sra.   Directora   do   Departamento 
        Administrativo  e  Financeiro,  solicitando  aprovacao  global  do 
        loteamento em epigrafe, de  acordo  com  a  planta de sintese, que 
        contem os elementos a seguir  transcritos, para efeitos de registo 
        nos termos do art. 64   n.  1   alinea  a)   do DL 448/91 de 29 de 
        Novembro: -------------------------------------------------------- 
         a) - Area total do Loteamento  -  8.400 m2; 
         b) - Sito em partes dos arts.  562 (P), descrito na Conservatoria 
              sob o n. 3257, Fls.  22 v,  L.  B-10  e  5324,  descrito  na 
              Conservatoria sob o n. 1645,  Fls. 55 v,  L. B-5  e  Dominio 
              Publico. A area ocupada pelo Dominio Publico  continua  como 
              tal, a ser Dominio Publico Municipal  (Rua  Judice  Fialho), 
              pelo   que   a  mesma  nao  esta  nem  estara  registada  na 
              Conservatoria. 
         c) - Constituido por 5 lotes para habitacao, comercio e servicos 
              com a area total de 2.057 m2; 
                                                                   .../...
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         Sendo: 
         1 -  3 lotes com a area de 369,000 m2 
         2 -  2   "    "  "  "   "  475,000 m2 
         d) - Area de Arruamentos e Estacionamentos = 1.644 m2 
         e) - Area de Zonas Verdes                  = 1.147 m2 
         f) - Area para Passeios                    = 3.552 m2 
         g) - Confrontacoes: 
             - Norte    - Via Publica 
             - Sul      -  "     " 
             - Nascente -  "     " 
             - Poente   -  "     " 
 
        Aprovado, por unanimidade, a legalizacao  do presente loteamento.- 
 
        2.8 - CONTRATO DE EMPRESTIMO COM A CAIXA GERAL DE DEPOSITOS:------ 
        Presente proposta de contrato de emprestimo ate 40.000 contos.---- 
        Aprovado, por maioria,  o   clausulado  do  contrato de emprestimo 
        adjudicado a Caixa Geral de Depositos. --------------------------- 
        Votaram contra  os  Senhores  Vereadores  Guinote  e  Idalino, por 
        entenderem que se trata de uma forma de financiamento nao prevista 
        na lei e por entenderem que  a situacao de endividamento da Camara 
        devia ser analisada antes de se tomarem decisoes desta natureza.-- 
 
        2.9 - SLE - ELECTRICIDADE DO SUL, SA - Iluminacao Publica:-------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  2081, de 96.02.23, dando conhecimento 
        dos trabalhos efectuados referentes a conservacao da iluminacao do 
        Concelho durante o ano de 1995.----------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        2.10 - MARIA DA  LUZ  DOS  SANTOS  GONCALVES  - Permuta de predios 
        rusticos (Pessegueiro e Zambujeiro): ----------------------------- 
        Presente processo referente ao pedido de permuta de 1/8 do  predio 
        rustico denominado  Pessegueiro,  propriedade  da  requerente pelo 
        predio  rustico  denominado  Pessegueiro,  propriedade  da  Camara 
        Municipal. ------------------------------------------------------- 
        Deliberado, por  unanimidade,  depois  de  reanalisado o processo, 
        informar a requerente de  que  a  Camara Municipal esta disponivel 
        para fazer a permuta desde que seja pela totalidade do predio.---- 
 
        III - EXPEDIENTE DE OBRAS:---------------------------------------- 
 
        1 - EXPEDIENTE DIVERSO:------------------------------------------- 
        1.1 - INFORMACAO A CAMARA  MUNICIPAL  CONFORME PREVISTO NO N. 3 DO 
        ART. 52 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  do  mapa anexo  a  esta 
        minuta de acta, referente  a: ------------------------------------ 
          - Licencas de construcao emitidas  no periodo de 19 de Fevereiro 
            a 01 de Marco de 1996. 
 
        1.2 - FRANCISCO CRISTINA CANGALHAS: ------------------------------ 
                                                                   .../...
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        Presente  req.  c/  entrada  n.  242,  de  96.02.29,  manifestando 
        desacordo com  o  preco/m2   (12.000$00/m2)  indicado  pela Camara 
        Municipal para aquisicao do lote 21 da Courela da Cruz.----------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Indeferido. O requerente 
        devera adquirir, em  propriedade  plena,  o  lote  21  ao preco de 
        12.000$00/m2, conforme decisao da Camara Municipal de Sines".----- 
 
        1.3 - VITOR MANUEL NEVES COELHO: --------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada n. 206, de 96.02.21, solicitando terreno 
        para construcao  de  moradia,  em  virtude  de  nao  ser permitida 
        qualquer construcao no seu  terreno  que possui em Currais Velhos, 
        conforme despacho da Camara de 96.02.06. ------------------------- 
        Portuguesa. ------------------------------------------------------ 
 
        1.4 - PLANARQ PLANEAMENTO E  ARQUITECTURA, LDA. - Arq. Ferreira de 
        Almeida - Parecer loteamento de Santa Catarina: ------------------ 
        Presente carta c/ entrada  n.  224,  de 96.02.27, enviando parecer 
        sobre projectos de  arquitectura  para  o loteamento mencionado em 
        epigrafe. -------------------------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"Anexar  o  processo, 
        parecer  da  HP  e  parecer  da  DGOT.  Fotocopiar  para  os  Srs. 
        Vereadores".    O assunto regressara a proxima sessao. ----------- 
 
        1.5 - MINISTERIO DO  AMBIENTE  -  GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 
        DOS RECURSOS NATURAIS - Protocolo entre o Instituto da Conservacao 
        da Natureza,  a  Junta  de  Freguesia  de  Porto  Covo  e a Camara 
        Municipal de Sines: ---------------------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  202,  de 96.02.19, enviando minuta de 
        protocolo de cooperacao com o objectivo de desenvolver um projecto 
        de apoio a comunidade piscatoria de  Porto Covo - edificacao de 19 
        armazens para pescadores. ---------------------------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o despacho  de:"A  Camara Municipal de 
        Sines autoriza o Sr. Presidente a subscrever o presente protocolo. 
        Fotocopiar para os Srs. Vereadores".------------------------------ 
 
        1.6 - LOTES DE TERRENO A RETIRAR NA ZIL 2: ----------------------- 
        Aprovada, por unanimidade, a  proposta  do Sr. Vereador Cesar para 
        retirar  lotes de terreno na  ZIl  2,  conforme lista anexa a esta 
        minuta de acta.  ------------------------------------------------- 
 
        1.7 - REDISTRIBUICAO DE LOTES DE TERRENO NA ZIL 2:---------------- 
        Aprovada, por unanimidade, a  proposta  do Sr. Vereador Cesar para 
        redistribuicao de lotes de terreno  na ZIl 2, conforme lista anexa 
        a esta minuta de acta. ------------------------------------------- 
 
        1.8 - CARLOS ALBERTO VENTURINHA DE OLIVEIRA: --------------------- 
        Presente  carta  c/  entrada  n.  243,  de  96.02.29,  solicitando 
        autorizacao para venda do armazem  edificado  no lote 1064, da ZIL 
        2, a Hidroquimica - Tecnica de Limpezas Industriais, SA.---------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido".--------------- 
                                                                   .../...
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        1.9 - ANTONIO VILHENA GONCALVES DA CRUZ: ------------------------- 
        Presente processo referente a  reclamacao quanto ao escoamento das 
        aguas pluviais na moradia n. 7 da Rua Alexandre Massai.----------- 
        Presente parecer tecnico do  Sr.  Eng.  Vinagre  sobre o assunto e 
        apresentando proposta de resolucao para o problema.--------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Notificar  a Sra. Eng. 
        Rosa e o Sr.  Ferreira  Costa  para  que  instalem nos seus lotes, 
        bombas nas caves para escoamento das aguas pluviais no prazo de 60 
        dias, a semelhanca do exigido  pela  Camara Municipal de Sines dos 
        restantes moradores".--------------------------------------------- 
 
        1.10 - ANA BELA PORFIRIO: ---------------------------------------- 
        Presente req.  c/  entrada  n.  265,  de  96.02.29, justificando o 
        motivo porque nao iniciou a  construcao  de  moradia no lote 57 do 
        Loteamento do Farol. --------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado que a requerente 
        mantenha o lote 57 desde  que  inicie  a construcao no prazo de 30 
        dias.  Informar a D. Lurdes  Ingres  que so podera adquirir o lote 
        56 nas condicoes ja propostas. ----------------------------------- 
 
        1.11 - ROMA - INVESTIMENTO E ADMINISTRACAO DE PROPRIEDADES, LDA. - 
        Loteamento sito na Eira Nova - Porto Covo: ----------------------- 
        Presente  processo  referente   ao   licenciamento  do  loteamento 
        referido em epigrafe. -------------------------------------------- 
        A Camara Municipal  de  Sines  devera  solicitar  a CCRA, a Camara 
        Municipal de Almada, por  exemplo,  que tipo de regulamento existe 
        para  a  situacao  de  uma   operacao  de  loteamento  nao  deixar 
        disponiveis  para  dominio  publico  30%  do  terreno  objecto  da 
        operacao, nos termos do PDM. ------------------------------------- 
        Quanto  a deliberacao  de  reapreciacao  do  projecto de 96.02.07, 
        pela CCRA, entende-se nao ser necessaria uma vez que a Comissao ja 
        se pronunciou sobre o assunto. ----------------------------------- 
        Votaram contra os  Senhores  Vereadores  Guinote  e Idalino, pelas 
        seguintes razoes: ------------------------------------------------ 
        - A Camara Municipal de  Sines  em reuniao anterior tinha decidido 
        enviar o processo para a CCRA,  face  a "descoberta" de que um dos 
        edificios ja esta construido  -  esta  era uma decisao tomada, por 
        unanimidade, na  ausencia  do  Sr.  Presidente,  pelo  que nao faz 
        sentido nao a executar e altera-la em sentido oposto.------------- 
 
        1.12 - NORMAS PROVISORIAS DO PLANO GERAL DE URBANIZACAO DA VILA DE 
        SINES: ----------------------------------------------------------- 
        Presente informacao da DPU,  referindo alguns comentarios a versao 
        provisoria das "Normas Provisorias do P. U. da Vila de Sines.----- 
        Aprovado, por  unanimidade  convocar  reuniao  com  a Hidrotecnica 
        Portuguesa para discussao desta materia.-------------------------- 
 
        1.13 - SEABRA  GOMES,  SA - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES:------------- 
        Presente reclamacao c/ entrada  n.  152,  de 96.02.07, relativa as 
        Normas Provisorias de Gestao da  Vila  de Sines que inviabilizam o 
        projecto  de  implantacao   de   um   CDH   (Habitacao  de  Custos 
        Controlados),  cujo  estudo   previo   foi  aprovado  pela  Camara 
                                                                   .../...
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        Municipal.  Solicita,  assim,  uma   rectificacao  que  permita  a 
        prossecucao do referido projecto. -------------------------------- 
        Presente o parecer tecnico da DPU. ------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovada a proposta de 
        Seabra Gomes, SA, tendo  em  atencao anteriores decisoes da Camara 
        Municipal de Sines".---------------------------------------------- 
 
        1.14 -  SOLUEX  -  SOC.  LUSITANENSE  DE  EXPANSAO,  INVESTIMENTOS 
        IMOBILIARIOS, LDA.: ---------------------------------------------- 
        Presente carta  c/  entrada  n.  137,  de  96.01.31,  apresentando 
        reclamacao quanto as  "Normas  Provisorias  de  Gestao  da Vila de 
        Sines" e relativo a  utilizacao  do terreno denominado por Courela 
        da Cruz, onde pretende instalar  uma area comercial ,  propriedade 
        de  Augusto  de  Jesus  Salgado  e  Carlos  Alberto  Baiao Coelho. 
        Presente o parecer tecnico da DPU. ------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A Camara Municipal nao 
        concorda com a implantacao de um equipamento deste tipo e dimensao 
        neste local".----------------------------------------------------- 
 
        1.15 - ARRANJO PAISAGISTICO DA FALESIA - AV. VASCO DA GAMA:------- 
        Presente informacao do Sr. Eng.  Vinagre submetendo a apreciacao o 
        projecto  de  arranjo  da  Falesia   elaborado  pela  HP,  com  as 
        alteracoes e trabalhos complementares descritos. ----------------- 
        Este assunto fica para reuniao com a HP e a DPU.------------------ 
 
        IV - REVISTA DE IMPRENSA: ---------------------------------------- 
        Foram vistos e  analisados  os  recortes  de imprensa de interesse 
        para o Municipio. ------------------------------------------------ 
 
        V -  ACTA:-------------------------------------------------------- 
 
        VI - ENCERRAMENTO:------------------------------------------------ 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 19.00 horas.------------------- 
 
        E eu,_________________________  (Carmem Isabel  Amador Francisco), 
 
        Secretaria  do orgao executivo municipal, a subscrevi. 
 
        O PRESIDENTE,                 OS VEREADORES, 
 
        --------------------------    ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


