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M I N U T A
***********
Aos DEZASSETE de ABRIL 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
aos trabalhos.
VEREADORES : -

DO O PACHECO, que

presidiu

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 11.30 Horas.-------------------------------------I - ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------1 - VEREADORA CARMEM: -------------------------------------------1.1 - PARQUE DE CAMPISMO DE S. TORPES: --------------------------Informou da reuniao que teve com o proprietario do Parque e com o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e da sua
intencao de reformular o projecto da 2. fase, adaptando melhor as
infraestruturas do Parque ao local, procurando dar um cariz de
Parque ecologico ao empreendimento.
Esta proposta incluira uma
nova solucao para a ligacao do Parque a EN 1109.
O PNSACV
informou que esta com a DRARNA, a estudar solucoes para o programa
de limpeza e conservacao da Ribeira de Morgavel naquele local.
Deliberado, por unanimidade, solicitar ao PNSACV que informe qual
ou quais os acessos que autoriza ao Parque de Campismo de S.
Torpes. ---------------------------------------------------------1.2 - CUIDADOS DE SAUDE PRIMARIOS NA FREGUESIA DE PORTO COVO: ---Informou da reuniao com o Centro de Saude de Sines e o Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo onde foram
abordados os problemas de saude na Freguesia de Porto Covo. O
.../...
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Centro de Saude comprometeu-se melhorar os cuidados de saude em
Porto Covo, especialmente na apoca de Verao. --------------------2 - VEREADOR CESAR BEJA; ----------------------------------------2.1 - PROJECTO PARA GARAGENS NO BAIRRO SOEIRO PEREIRA GOMES E S.
MARCOS: ---------------------------------------------------------Apresentou o projecto em epigrafe que foi aprovado, por maioria,
com as abstencoes dos Srs. Vereadores Guinote e Idalino.---------3 - VEREADOR CORREIA: -------------------------------------------3.1 - VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA: ---------------------------Apresentou relacao dos apoios
necessarios a organizacao da
referida prova, nomeadamente:
- Sala para o secretariado e reuniao do juri, preferencialmente
no Aparthotel Sinerama, o
que
ja foi cedido pelo Hotel.
- Jantar e animacao no dia 28 de Abril/96, para a organizacao.---- Apoio de maquina fotocopiadora. -------------------------------O Sr. Vereador propoe a oferta do jantar para os elementos da
organizacao e contratacao do
Grupo Coral, por 25.000$00 e
respectivo transporte. ------------------------------------------Aprovados, por unanimidade, os apoios propostos.-----------------3.2 - FEDERACAO PORTUGUESA DE CICLISMO: -------------------------Informou de ter sido contactado no sentido da Camara Municipal
apoiar logisticamente, a Volta da Costa Azul que ira passar por
Sines, no dia 24 de
Maio
e
onde ira ser realizado um
contra-relogio.
A Regiao de Turismo Costa Azul solicitou a
disponibilidade de uma sala de controlo anti-doping e sala de
imprensa e o patrocinio de 300 contos para uma camisola. --------Aprovado, por unanimidade, o apoio logistico. -----------------4 - VEREADOR GUINOTE: -------------------------------------------4.1 - ETAR DE PORTO COVO:
Solicitou informacao sobre a situacao
desta obra.------------------------------------------------------Foi informado de que o contrato foi enviado para visto do Tribunal
de Contas. ------------------------------------------------------4.2 - PRAIA GRANDE PORTO COVO: ----------------------------------Solicitou informacao sobre as diligencias efectuadas para a
limpeza da praia. -----------------------------------------------O Sr. Vereador Cesar informou ter solicitado a Sra. Eng. Celia,
uma proposta para o desvio das aguas pluviais da Praia Grande. --A Junta de Freguesia de Porto Covo e quem, normalmente, procede a
limpeza das praias. ---------------------------------------------O Sr. Presidente informou de que, o Plano de Pormenor da Zona
Norte de Porto Covo, devera estudar e incluir este problema.-----5 - VEREADOR IDALINO: -------------------------------------------5.1 - AUDITORIA EXTERNA DE GESTAO: Solicitou informacao sobre a
.../...
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situacao deste assunto.------------------------------------------Foi informado pelo Sr. Presidente que se aguarda a apresentacao
pelo INESC
do
relatorio
sobre
diagnostico
da situacao.
5.2 - LOTEAMENTO DA QUINTA DE SANTA CATARINA: -------------------Fez referencia a um fax enviado pelo loteador, respeitante a
urgencia na aprovacao da nova planta de sintese. ----------------O Sr. Presidente informou que falta o parecer dos Servicos
Tecnicos quanto a planta de sintese. Os projectos de arquitectura
sao independentes dessa planta e estao a avancar normalmente. ---6 - VEREADOR VENTURINHA: ----------------------------------------6.1 - I MOSTRA GASTRONOMICA DO CONCELHO DE SINES: ---------------Informou da reuniao de ontem do Grupo de Trabalho e da abertura
das propostas do concurso para as infraestruturas, que deverao
estar instaladas dia 17 de Maio.---------------------------------Quanto a publicidade da Mostra foi estudado o logotipo, o cartaz e
a brochura. -----------------------------------------------------Foi oficiada a Regiao de Turismo Costa Azul sobre a iniciativa.--Os mastros e toldos deverao ter concurso separado. --------------Deverao haver quiosques para venda de cafe. ---------------------Ligado a esta questao colocou-se o problema de iluminacao da Av.
Vasco da Gama. --------------------------------------------------O Sr. Vereador Cesar informou ter contactado o Sr. Eng. Parreira
da SLE que ira, tratar directamente com os Servicos em Setubal, a
resolucao do problema, devendo a Camara Municipal assumir, para
ja, o pagamento da obra, ja que tal custo devera depois entrar no
acerto de contas com a CAVOP.------------------------------------6.2 - LIMPEZA DAS PRAIAS:
Solicitou informacao sobre se estao
programadas as limpezas
das
praias,
tendo sido informado
afirmativamente. ------------------------------------------------7 - VEREADOR GUINOTE: -------------------------------------------7.1 - NATURISMO - PRAIA DO SALTO:
Colocou a questao de que
existindo, em Porto Covo, a Praia do Salto, onde se pratica,
normalmente, o naturismo, podera ser regulamentado pela Assembleia
Municipal de Sines, de acordo com a legislacao em vigor. ------8 - VEREADOR VENTURINHA: ----------------------------------------Informou da reuniao com a Comissao Regional da Regiao de Turismo
Costa Azul, em que se propoe, entre outros assuntos, a saida da
RTCA da Acqua, empresa que nao cumpriu os seus objectivos. ------9 - PRESIDENTE: -------------------------------------------------9.1 - REGIONALIZACAO: -------------------------------------------O Sr. Presidente informou da presenca da Camara Municipal de Sines
no Seminario da Associacao Nacional de Municipios Portugueses
sobre regionalizacao, bem como no VIII Congresso sobre o Alentejo,
.../...
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em Moura. -------------------------------------------------------Ambas as iniciativas foram passos importantes para o processo de
regionalizacao e a criacao da regiao Alentejo. ------------------II - ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------1 - REPARTICAO ADMINISTRATIVA:-----------------------------------1.1 - COMISSAO DE MORADORES DO PAIOL: ---------------------------Presente of. c/ entrada
n.
866, de 96.04.11, solicitando
comparticipacao financeira de 55.000$00 a 60.000$00 a fim de levar
a efeito iniciativa integrada nas comemoracoes do 25 de Abril.---Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido".--------------1.2 - COMISSAO DE MORADORES DA SONEGA: --------------------------Presente of. c/ entrada n. 4053, de 96.04.09, solicitando subsidio
de 50.000$00, a fim de levar a efeito iniciativa integrada nas
Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido".--------------1.3 - ADIM - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS INTERESSES DE MONSARAZ; ---Presente of. c/ entrada n. 3813, de 96.04.04, enviando convite
para presenca na 7. Edicao dos Encontros de Monsaraz "Os Actores
do Desenvolvimento Local", a realizar de 1 a 2 de Junho/96.------Mereceu,
por
unanimidade,
o
despacho
de:"Tomamos devida
nota. Arquive-se".-----------------------------------------------1.4 - CCRA - COMISSAO DE COORDENACAO DA REGIAO DO ALENTEJO:------Presente of. c/ entrada n. de 3813, de 96.04.01, do Presidente
Antonio J. Carmelo Aires, informando que ira, brevemente, deixar
de exercer as funcoes de Presidente da CCRA, cargo que desempenha
ha 16 anos. -----------------------------------------------------Apresenta cumprimentos de despedida e agradece a todo o executivo
toda a colaboracao que foi prestada a CCRA, naquele periodo.-----Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento".-1.5 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------Presente of. c/
entrada
n.
3130,
de 96.03.15, enviando
documentacao de apoio a reuniao extraordinaria do Conselho Geral a
realizar no dia 22 de Abril/96. ---------------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento".-1.6
COMISSAO
ORGANIZADORA
DO
SEMINARIO
INTERNACIONAL
"DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E URBANISMO": -----------------------Presente of. c/ entrada n. 3955, de 96.04.04, enviando programa
definitivo
do
Seminario
Internacional
de
Desenvolvimento
Industrial e Urbanismo que se realiza de 18 a 19 de Abril/96.----Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" Tomamos conhecimento".-Fotocopiar para o Sr. Vereador Guinote".-------------------------1.7 - CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS SALVAS: -----------------------A Camara Municipal tomou conhecimento de terem sido de 130 o
numero de visitantes durante o mes de Marco de 1996.-------------.../...
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1.8 - ANMP - ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:------A
Camara
Municipal
tomou
conhecimento,
da documentacao
respeitante a realizacao do X Congresso da ANMP que decorreu em
Ponta Delgada, Acores, nos dias 21 a 23 de Marco/96.-------------1.9 - QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SINES - Alteracao:Presente pela Sra. Directora do Departamento Administrativo e
Financeiro proposta de criacao do lugar de Tecnico Superior
Economista, nas carreiras de ingresso e respectiva progressao, a
fim de poder abrir concurso para o lugar respectivo. ------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado a criacao do
lugar proposto pela Directora do DAF". --------------------------1.10 - DIRECCAO GERAL DOS EDIFICIOS E MONUMENTOS MACIONAIS:------Presente of. c/ entrada n. 4173, de 96.04.11, remetendo projecto
de recuperacao das Muralhas do Castelo de Sines .----------------Mereceu, por maioria,
o despacho
de:"A
Camara
Municipal
congratula-se com a aprovacao do projecto de recuperacao das
Muralhas do Castelo de Sines.
Assim, e tendo em atencao a
importancia da obra, delibera-se: -------------------------------1 - Solicitar a Direccao Geral dos Edificios e Monumentos
Nacionais (DGEMN) a designacao do tecnico que ira acompanhar esta
obra; -----------------------------------------------------------2 - O Sr. Vereador Cesar devera arranjar uma equipa de 2
pedreiros e serventes e apresentar a sua contratacao a Camara
Municipal; ------------------------------------------------------3 - A DGEMN devera elaborar o projecto de recuperacao da torre de
menagem do Castelo de Sines; ------------------------------------4 - A DGEMN devera informar a Camara Municipal se nesta fase
poderemos reconstruir as ameias de todas as muralhas envolventes
do Castelo;------------------------------------------------------5 - Conforme orientacao da DGEMN os Servicos Tecnicos da Camara
Municipal deverao elaborar projecto do arranjo urbanistico da zona
exterior ao Castelo, nomeadamente a zona leste ao Largo Joao de
Deus; -----------------------------------------------------------6 - A Camara Municipal devera solicitar ao Museu Arqueologico de
Setubal os estudos sobre o Paiol do Castelo de Sines e o
acompanhamento das obras que brevemente se irao iniciar; --------7 - Solicitar ao Arqueologo T. da Silva que programe as escavacoes
na zona do Castelo de Sines. Caso nao seja possivel, solicitar ao
arqueologo C. Torres". ------------------------------------------Os Srs. Vereadores Guinote e Idalino nao concordam com esta
decisao nos seguintes aspectos: ---------------------------------1 - Nao concordam com a situacao proposta no ponto 2. ----------2 - Existe um estudo para a area referida no ponto 5, adquirido
pela Camara Municipal a HP e nao implementado por opcao desta
maioria. --------------------------------------------------------3 - Quanto ao ponto 7 da decisao protestam por tentar de forma
clara imputar ao arqueologo Tavares da Silva as responsabilidades
pela situacao das escavacoes que sao da exclusiva responsabilidade
desta e da anterior Camara. -------------------------------------.../...
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1.11 - AMLA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL ALENTEJANO:---Presente of. c/ entrada n. 4172, de 96.04.01, convocando para uma
reuniao da Assembleia Intermunicipal no dia 30 de Abril/96.------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--1.12 - CIEA - CENTRO DE INOVACAO EMPRESARIAL DO ALENTEJO: ------Presente carta datada de 96.04.02, enviando convite para debate
subordinado ao tema "O papel dos BIC na dinamizacao economica do
interior". ------------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Arquive-se". -----------1.13 - MAPAS SEMANAIS PARA UTILIZACAO DE VIATURAS MUNICIPAIS: ---Aprovados, por unanimidade, os mapas semanais para utilizacao de
viaturas municipais relativos as semanas de 04 a 31 de Marco/96.-A Camara Municipal suporta integralmente os custos nos termos do
Regulamento Municipal.-------------------------------------------1.14 - CCEN - CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES: -------------------Presente fax c/ entrada n. 4370, de 96.04.16, solicitando apoios
diversos para realizacao de concertos musicais, nomeadamente,
cedencia do Castelo de Sines no dia 96.06.08 e da Capela da
Misericordia, nos dias 30 de Abril, 11 e 25 de Maio/96. ---------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado".--------------1.15 - INICIATIVAS NO AMBITO DOS ACORDOS DE GEMINACAO - Colonias
de ferias: ------------------------------------------------------Presente proposta da Sra. Vereadora Carmem sobre a realizacao das
colonias de ferias em Sines e os apoios necessarios. ------------Aprovada, por unanimidade, a presente proposta. -----------------1.16 - INICIATIVAS NO AMBITO DA GEMINACAO - EPOCA TERMAL E CAMPOS
DE TRABALHO ARQUEOLOGICO: ---------------------------------------Presente informacao da Sra. Vereadora Carmem sobre o apoio da
Camara Municipal de Nisa a grupos de idosos na deslocacao e no
Municipal de Sines abrir inscricoes e ceder transporte para
deslocacao dos idosos. ------------------------------------------Propoe, ainda, a Sra. Vereadora Carmem que se informe as Escolas
da disponibilidade da Camara Municipal de Nisa no apoio a grupos
de trabalho nas escavacoes arqueologicas na Herdade da Cegonha e
em S. Cucufate. ------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se".-----------1.17
PROGRAMA
DAS
COMEMORACOES
DA
GEMINACAO
SINES/VIDIGUEIRA/NISA/EVORA - 8 de Julho - Evora:----------------Presente informacao da Sra. Vereadora Carmem sobre o programa das
comemoracoes. ---------------------------------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Concorda-se".-----------2 - REPARTICAO FINANCEIRA:---------------------------------------2.1 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 2: --------------------------------Ratificada, por maioria, a aprovacao da alteracao orcamental n.
.../...
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2, que apresenta, quer na reducao quer no reforco o valor de
55.000.000$00, de acordo com as justificacoes e notas explicativas
apresentadas pela Dra. Sara. ------------------------------------O Sr. Vereador Guinote votou contra e o Sr. Vereador Idalino
absteve-se. -----------------------------------------------------2.2 - ALTERACAO ORCAMENTAL N. 3: --------------------------------Aprovada, por maioria, alteracao orcamental n. 3, que apresenta,
quer na reducao quer no reforco o valor de 68.000.000$00, de
acordo com as justificacoes e notas explicativas apresentadas pela
Dra. Sara. ------------------------------------------------------Os Srs. Vereadores Idalino e Guinote votaram contra.-------------2.3 - LEGALIZACAO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL D. PEDRO I: --------Presente
informacao
da
Sra.
Directora
do
Departamento
Administrativo e Financeiro, solicitando aprovacao global do
Loteamento em epigrafe, de acordo com a planta de sintese, para
efeitos de registo nos termos do art. 64 n. 1, alinea a) do DL
448/91 de 29 de Novembro. ---------------------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara Municipal propoe
a eliminacao do lote F e o estudo para melhor aproveitamento dos
lotes A, B e C".-------------------------------------------------2.4 - LEGALIZACAO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO BAIRRO AMILCAR
CABRAL: ---------------------------------------------------------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, na redaccao que lhe foi dada pela lei 25/92, de 31 de
Agosto: ---------------------------------------------------------a) - Area total do Loteamento - 12.557,75 m2;
b) - Sito no artigo 1, Seccao H e descrito na Conservatoria
do Registo Predial de Sines sob o numero 00007;
c) - Constituido por 52 lotes para habitacao com a area total
de 12.557,75 m2.
Sendo:
1 - 1 lote com a area de 106,570 m2
2 - 1 "
" " "
"
115,500 m2
3 - 1 "
" " "
"
122,040 m2
4 - 1 "
" " "
"
119,450 m2
5 - 1 "
" " "
"
135,600 m2
6 - 1 "
" " "
"
99,740 m2
7 - 1 "
" " "
"
170,920 m2
8 - 1 "
" " "
"
111,750 m2
9 - 1 "
" " "
"
112,800 m2
10 - 1 "
" " "
"
108,680 m2
11 - 1 "
" " "
"
114,240 m2
12 - 1 "
" " "
"
108,000 m2
13 - 1 "
" " "
"
139,200 m2
14 - 1 "
" " "
"
164,470 m2
.../...
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d)
e)
f)
g)

-

15 - 1 Lote com a area de 136,300 m2
16 - 1 "
" " "
"
108,650 m2
17 - 1 "
" " "
"
111,300 m2
18 - 1 "
" " "
"
103,520 m2
19 - 1 "
" " "
"
104,550 m2
20 - 1 "
" " "
"
136,240 m2
21 - 1 "
" " "
"
103,110 m2
22 - 1 "
" " "
"
101,160 m2
23 - 1 "
" " "
"
100,000 m2
24 - 1 "
" " "
"
120,000 m2
25 - 1 "
" " "
"
85,480 m2
26 - 1 "
" " "
"
118,670 m2
27 - 1 "
" " "
"
100,600 m2
28 - 1 "
" " "
"
129,920 m2
29 - 1 "
" " "
"
123,000 m2
30 - 1 "
" " "
"
89,550 m2
31 - 1 "
" " "
"
73,350 m2
32 - 1 "
" " "
"
94,000 m2
33 - 1 "
" " "
"
104,040 m2
34 - 1 "
" " "
"
105,560 m2
35 - 1 "
" " "
"
131,040 m2
36 - 17 lotes " " "
"
105,000 m2
Area de Estacionamentos e Arruamentos = 5.297,75 m2
Area para Passeios
=
583,50 m2
Zona Verde
=
882,50 m2
Confrontacoes:
- Norte
- Terreno municipal
- Sul
- Via Publica
- Nascente - "
"
- Poente
- Administracao do Porto de Sines

Aprovado,
epigrafe.

por

unanimidade,

a

legalizacao

do

loteamento

em

2.5 - REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO TARIFADO NA SEDE DE
CONCELHO DA VILA DE SINES: --------------------------------------Aprovado, por maioria, a proposta do Regulamento em epigrafe,
apresentada pelo Senhor Vereador do Pelouro da Rede Viaria e
Sinalizacao. Refazer o texto alterado e enviar a Assembleia
Municipal para os devidos efeitos. ------------------------------Os Srs. Vereadores Guinote e Idalino votaram contra, na sequencia
da sua anterior decisao contra a implementacao do estacionamento
tarifado sem um estudo previo da organizacao do transito.--------2.6 - PUBLIVITRINA - PUBLICIDADE, LDA.: -------------------------Presente carta c/ entrada n. 3490, de 96.03.22, apresentando
proposta para implantar em Sines resguardos de proteccao a peoes e
guias turisticas e industriais. ---------------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"De momento a Camara
Municipal nao esta interessada". --------------------------------.../...
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2.7 - PROCESSO DE ATRIBUICAO DE BOLSAS DE ESTUDO 1995/1996: -----Presente informacao do Sr. Virgilio Chaves de ter havido lapso por
nao ter sido considerado como bolseira do ano de 94/95 - Teresa
Filipa Ramos Palmeiro, pelo que devera ser incluida nos bolseiros
do ano lectivo 1995/96. -----------------------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado".--------------2.8 - SUPERFICIARIOS DOS LOTES 7, 6 E 4 DA R. JULIO GOMES DA SILVA
Presente pelo Notariado Privativo, calculo da taxa de constituicao
do direito de superficie do lote 7, aplicando a formula e o
Regulamento da Camara Municipal de Sines. -----------------------Aprovado, por unanimidade, que seja aplicado aos lotes 7, 6 e 4 de
Antonio Ernesto Silva Raposo, Antonio Henrique Correia Sales e
Manuel Figueiredo Rodrigues da Silva, respectivamente, o regime do
calculo do direito de superficie do Regulamento Municipal e nao o
do ex-GAS, com efeitos a partir de 1996. ------------------------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 62: ---------------------------------A Camara Municipal tomou conhecimento dos mapas anexos a esta
minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ Licencas de construcao emitidas no periodo de 01 a 15 de
Abril/96
- Projectos indeferidos no periodo de 01 a 15 de Abril/96
1.2 - SEAS - SERVICO ELECTRICO ALEMAO EM SINES:------------------Presente req. c/ entrada n. 168, de 96.02.05, solicitando emissao
de licenca de utilizacao para o predio sito na ZIL 2. ----------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Indeferido, pois a obra
nao esta concluida".---------------------------------------------1.3 - PROJECTO-BASE DAS ALTERACOES DAS MORADIAS DO BAIRRO SOEIRO
PEREIRA GOMES: --------------------------------------------------Presente pela HP Hidrotecnica Portuguesa, o projecto em
epigrafe. -------------------------------------------------------Presente parecer da DPU propondo a reformulacao do projecto na
parte respeitante a cobertura que devera ser em telha ceramica,
conforme vontade dos moradores do Bairro. ----------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"A Camara Municipal de
Sines nao concorda com a presente proposta.
Do ponto de vista
estetico nao altera a situacao existente pelo que devera ser
melhorado substancialmente".-------------------------------------1.4 - MANUEL PEDRO PALMA: ---------------------------------------Presente req. c/ entrada
n. 239, de 96.02.26, solicitando
autorizacao para construcao de uma barraca de madeira num terreno
sito na Charnequinha, Porto Covo.--------------------------------.../...
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Presente o parecer tecnico da DPU. -----------------------------Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Deferido, a titulo
precario. Devera apresentar planta do pretendido".--------------1.5 - SONAQUA - SOCIEDADE DE AQUACULTURA SA - Construcao de uma
Unidade de piscicultura em S. Torpes: ---------------------------Presente processo referente ao assunto em epigrafe que inclui
"Estudo de impacto Ambiental", elaborado pela EGF-SAGE e parecer
da Universidade de Evora. ---------------------------------------Presente, tambem, parecer
dos
Servicos Tecnicos da Camara
Municipal de Sines, apresentando parecer final quanto a este
empreendimento. -------------------------------------------------Deliberado, por maioria, emitir o seguinte despacho:"Nos termos do
Plano Director Municipal, em plena eficacia legal, a Camara
Municipal de Sines considera desadequado o presente projecto tendo
como referencia determinante que a zona em equacao devera manter a
sua vocacao de "faixa de proteccao, enquadramento e integracao",
pelo que a proposta e indeferida.
Informe-se o requerente e o
SEALOT/CCRA". ---------------------------------------------------O Sr. Vereador Venturinha concorda com o projecto. --------------O Sr. Vereador Guinote absteve-se, pois entende que o projecto
pode ser melhorado nas suas varias componentes. -----------------IV - IMPRENSA: Foram vistos e analisados os recortes de imprensa
de interesse para o Municipio.-----------------------------------V - ACTA:-------------------------------------------------------E aprovada em minuta a acta desta reuniao.-----------------------VI - ENCERRAMENTO:-----------------------------------------------E, nao havendo mais assuntos a tratar, o Exmo. Sr. Presidente
declarou encerrada a reuniao. Eram 19.00 horas.------------------E eu,_________________________
Secretaria

(Carmem Isabel

Amador Francisco),

do orgao executivo municipal, a subscrevi.

O PRESIDENTE,

OS VEREADORES,

---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

