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        Aos  VINTE SETE  de  AGOSTO  de  MIL NOVECENTOS  e NOVENTA  e SETE 
        nesta  Cidade  Sines  e Sala  de   Sessoes  do Edificio  dos Pacos 
        do Concelho, teve  lugar  a   REUNIAO PUBLICA da  Camara Municipal 
        de Sines, estando presentes: 
 
        PRESIDENTE : -  CESAR  LUIS  DA  SILVA  BEJA,   que   presidiu aos 
                        trabalhos. 
 
        VEREADORES : - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
                     - ANTONIO GONCALVES CORREIA 
                     - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
 
        FALTAS JUSTIFICADAS: 
                     - FRANCISCO MARIA PEREIRA  DO O PACHECO 
                     - IDALINO SABIDO JOSE 
                     - FRANCISCO PEREIRA VENTURINHA 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao, eram 15.30 Horas.-------------------------------------- 
 
        I - EXPEDIENTE PUBLICO: ------------------------------------------ 
        1 -  ENG.  PIDWELL  -  LOTEAMENTO  DE  S.  RAFAEL  - Alteracoes ao 
        loteamento  que   foram   aprovadas   com   o   condicionamento  a 
        apresentacao de garantia bancaria  referente  a  todas as obras de 
        urbanizacao que faltam fazer. ------------------------------------ 
        O Sr. Eng.  Pidwell   refere  que  o  loteamento esta garantido em 
        todas as obras no perimetro do loteamento, atraves de uma garantia 
        conforme solicitacao na sequencia  do auto de recepcao provisoria, 
        e  o  qual  nao  se  encontra  no  processo.  Os  servicos deverao 
        solicitar copia a Caixa Agricola e emitida uma certidao em nome do 
        Sr. Edgar & Costa em que  se  refere que estao garantidas as obras 
        de urbanizacao do loteamento. ------------------------------------ 
        Colocou, ainda, a questao das obras a realizar fora do loteamento. 
        O assunto devera  ser  analisado  numa  reuniao  da Camara, em que 
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        esteja presente o Sr. Presidente  e  onde sera convidado a estar o 
        Sr. Eng. Pidwell. ------------------------------------------------ 
 
        2 - MARIA ELVIRA MESTRE RODRIGUES: ------------------------------- 
        - Acidente ocorrido em 1996, quando a sua filha foi mordida por um 
        cao dos nadadores salvadores, na Praia da Ilha, em Porto Covo.---- 
        Deu conhecimento da  ocorrencia  e  da impossibilidade de intentar 
        accao contra o dono do cao, sem custos em advogado,  uma vez que o 
        parecer da Camara Municipal de Sines, so lhe foi entregue em Julho 
        deste ano, terminando o prazo de seis meses em Janeiro. ---------- 
 
        A Camara Municipal solicita  esclarecimentos  a Dra. Lidia sobre a 
        questao  dos  prazos.   Uma  proxima  sessao  deliberara  sobre  a 
        cedencia dos servicos do Dr. Leonel Baptista. -------------------- 
 
        - Palacio Pidwell  -  Mau  estado  de  conservacao,  tendo sido ja 
        desinfectado o  edificio,  informou  que  continuam  ali  a dormir 
        pessoas, provocando ruidos durante a noite. ---------------------- 
 
        A Camara Municipal tomou devida nota e ira tomar providencias.---- 
 
        3 - ARQUITECTO HERCULANO  SARAIVA  -  Processo 43/97 - Projecto de 
        alteracoes no Largo de Nossa Senhora das Salvas: ----------------- 
        Tendo o processo  seguido  para  o  IPPAR  em  Abril passado e nao 
        existindo, ainda, parecer daquela entidade, solicitou que a Camara 
        Municipal possa dar andamento ao processo. ----------------------- 
 
        A Camara Municipal delibera, por unanimidade, que a Sra. vereadora 
        carmem despache  o  processo,  considerando  que  o  prazo dado ao 
        IPPAR, legalmente, ja expirou ha bastante tempo. ----------------- 
 
        4 - CELESTE CASTRO - Pedido de habitacao: ------------------------ 
        Solicitou informacao sobre o seu pedido de habitacAo. ------------ 
 
        O Sr. Vereador Cesar informou que  as  casas do Bloco de 12 Fogos, 
        ainda, nao foram distribuidas. ----------------------------------- 
 
        5 - LUIS ALBERTO RAMINHOS CUNHA - Permuta de benfeitorias na Baixa 
        de S. Pedro, por um terreno junto a Resende na Estrada na Costa do 
        Norte: ----------------------------------------------------------- 
        Informou nao estar de  acordo  com  a proposta da Camara Municipal 
        para a atribuicao de um lote de  terreno com 300 m2, na estrada da 
        Costa  do  Norte,  em  propriedade  plena,  como  compensacao  das 
        construcoes que detem a entrada  de Sines, conforme deliberacao de 
        97.06.04. -------------------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador Cesar deu conhecimento das conversacoes havidas com 
        o Sr. Luis Cunha. ------------------------------------------------ 
        O processo ira a proxima  sessao,  dado que o despacho de 97.06.18 
        sobre o assunto de "Tomamos conhecimento" nao da resposta ao caso 
 
        6 - COOPCOVO  -  COOPERATIVA  DE  CONSTRUCAO  E HABITACAO DE PORTO 
        COVO, CRL. - lote 87 do art. 30 do loteamento da Investifinatur:-- 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
        ACTA N. 25 
                           (Reuniao 97.08.27) 
                                                                   PAG. 3 
 
 
 
 
        Os  representantes  da   Coopcovo   colocaram   as  suas  questoes 
        relacionadas com o aumento de tres fogos no lote 87. ------------- 
        A Sra. Vereadora Carmem informou que na sequencia da reuniao com a 
        Coopcovo, o processo ira a proxima reuniao da Camara.------------- 
 
        7 - FERNANDO PALMA - TERBAL - Investifinatur:--------------------- 
        Solicitou que lhe fosse dada  a possibilidade de conhecer o oficio 
        que enviou a sua queixa ao Ministerio publico. ------------------- 
        Foi-lhe fornecida copia. ----------------------------------------- 
 
        Solicitou, ainda,  informacao sobre onde sera a reuniao e com quem 
        sera. ------------------------------------------------------------ 
        O Sr. Vereador Cesar leu o  fax  do  BCP em que este banco diz nao 
        entender ser  oportuna  a  presenca  numa  reuniao  com  a Terbal. 
        Informou, ainda,  que  a  Investifinatur  disse,  na pessoa do Sr. 
        Carmona, que tambem nao vira. ------------------------------------ 
 
        II - 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, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


