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                                 ******************* 
 
                                     M I N U T A 
                                     *********** 
 
 
        Aos QUATRO de NOVEMBRO de MIL  NOVECENTOS  e NOVENTA  e OITO nesta 
        Cidade 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: - MANUEL COELHO CARVALHO, que  presidiu aos trabalhos. 
 
        VEREADORES: - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE 
                    - JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA 
                    - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
                    - MARIA DA GRACA MATIAS PAIS BARROS RODRIGUES 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a  reuniao, eram  15.00  Horas.----------------------------------- 
 
        I - ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------- 
 
        1 - SR. VEREADOR FERREIRA COSTA:---------------------------------- 
        1.1 - PROPOSTA PARA INCLUSAO NA ORDEM DE TRABALHOS: -------------- 
        - Pavilhao na Escola Primaria n. 1 
        - Processo Fripex 
        Aprovado,  por  unanimidade,  incluir  na  Ordem  de  Trabalhos  o 
        Processo da Fripex. Quanto ao  outro  processo ficou de se decidir 
        mais tarde de acordo com o andamento dos trabalhos.--------------- 
 
        2 - SR. PRESIDENTE:----------------------------------------------- 
        O Sr. Presidente  solicitou inclusao  na  Ordem  dos Trabalhos, do 
        processo referente  ao  lote  4  da  Urbanizacao  da  Quinta de S. 
        Rafael.----------------------------------------------------------- 
        Ficou de se analisar na devida altura. --------------------------- 
 
        II - ORDEM DE TRABALHOS: ----------------------------------------- 
 
        1 - EXPEDIENTE GERAL: -------------------------------------------- 
        1.1 -  ANMP  -  ASSOCIACAO  NACIONAL  DE  MUNICIPIOS PORTUGUESES - 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
        ACTA N. 35 
                           (Reuniao 98-11-04) 
                                                                    PAG. 2 
 
 
 
        Anteprojecto de proposta de lei - Policias Municipais:------------ 
        Presente of. circ.  c/ entrada  n.  13429, de 98.10.16, enviando o 
        anteprojecto em epigrafe  sobre  regime  e  forma  de  criacao das 
        policias municipais. --------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" "Tomamos conhecimento". 
 
        1.2 - ASSOCIACAO  NAVAL  DE  LISBOA  -  Torneio  Vasco  da Gama  e 
        Campeonato Nacional de Cruzeiros - Agradecimento:----------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  8658,  de 98.06.24, agradecendo todo o 
        apoio prestado  pela  Camara  aquando  da  realizacao  do referido 
        Torneio e com uma  referencia  muito especial ao  excelente jantar 
        oferecido a todos os intervenientes na iniciativa.---------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" "Tomamos conhecimento". 
 
        1.3 - CAPITANIA DO  PORTO  DE  SINES  -  Balanco as actividades de 
        "Assistencia a Banhistas nas Praias":----------------------------- 
        Presente of. c/ entrada n.  13066, de 98.10.08, dando conhecimento 
        do   bom    desempenho    que,    na    generalidade,   todos   os 
        Nadadores-Salvadores  tiveram  nas  actividades  de  assistencia a 
        banhistas nas Praias, realcando a excelente prestacao dos Senhores 
        ANTONIO JOSE DA  SILVA  MESTRE  e  RODRIGO  MARQUES  DA COSTA.---- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:" "Tomamos conhecimento". 
 
        1.4 - GCS - GINASIO CLUBE  DE  SINES - Jogos Mundiais por Idades - 
        Sidney - Australia (98-10-11 a 98-10-20):------------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada   n.   13117,   de  98-10-08,  sobre  a 
        participacao dos  atletas  da  modalidade  de Tumbling/Trampolim - 
        Antonio  Mestre  e  Joana   Paulino,   nos  jogos  em  epigrafe  e 
        agradecendo o apoio prestado pela Camara Municipal de Sines.------ 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho de:" "Tomamos conhecimento. 
        A CMS manifesta aos  atletas  do  Ginasio  Clube  de Sines os seus 
        parabens pelo exito alcancado".----------------------------------- 
 
        1.5 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL:---- 
        Presente  pelo  Sr.  Vereador  Nogueira  a  proposta  do  referido 
        concurso que decorrera de 14 de Dezembro/98 a 07 de Jan./99.------ 
        Fica anexa a esta minuta de acta a proposta de Regulamento.------- 
 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Aprovado o Regulamento. O 
        juri sera constituido pelo Sr.  Vereador Nogueira, que preside, um 
        representante do  CCEN  e  outro  da  Associacao dos Comerciantes. 
        Solicitar as duas entidades  os  seus  representantes.  Os premios 
        serao de 100,  50  e  30  contos,  para  o  1.,  2.  e  3  premio, 
        respectivamente".------------------------------------------------- 
 
        1.6 - ANUNCIO - 2 .  MEIA MARATONA - PORTO COVO - SINES:---------- 
        Aprovado, por unanimidade, a inclusao de publicidade do anuncio em 
        epigrafe, em  tres  jornais,  pelos  valores  constantes  nas suas 
        propostas, a preto e branco, 1/4 de pagina.----------------------- 
 
        2 - REPARTICAO FINANCEIRA: --------------------------------------- 
        2.1 - MOVIMENTO DOS FUNDOS PERMANENTES DE 98-04-29 A 98-10-14:---- 
        A Camara Municipal de  Sines  tomou  conhecimento do movimento dos 
        fundos permanentes dos diversos sectores.------------------------- 
                                                                   .../...
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        2.2  -  CONCURSO  LIMITADO  PARA   EXECUCAO   DA   EMPREITADA   DE 
        EXECUCAO DA COBERTURA DAS BANCADAS DO ESTADIO MUNICIPAL:---------- 
        Presente proposta do  Sr.  Vereador  Ferreira  Costa para anulacao 
        desta Empreitada e  devolucao da garantia bancaria respectiva, por 
        esta empreitada ter sido retirada do Plano de Actividades.-------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Aprovado a devolucao da 
        garantia bancaria.   A  decisao  da  anulacao  do  investimento ja 
        O Sr. Vereador Guinote  reitera  a  sua  posicao tomada aquando da 
        anulacao do investimento".---------------------------------------- 
 
        2.3 - ASSOCIACAO DO  SALAO  DO  REINO  SUL  -  SETUBAL - Pedido de 
        isencao do pagamento da taxa de conservacao de esgotos:----------- 
        Presente processo sobre  pedido  de  isencao  do pagamento da taxa 
        referida em epigrafe.  ------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Comunicar a Associacao do 
        Salao do Reino que nao  esta  prevista isencao de taxas para estas 
        instituicoes".---------------------------------------------------- 
 
        2.4 - ALTERACAO ORCAMENTAL  N.  12/98  AO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 
        1998: ------------------------------------------------------------ 
        Ratificada e aprovada, por unanimidade,  a decisao do Sr. Vereador 
        Ferreira Costa,  datada  de  98-10-23,  da  aprovacao da alteracao 
        orcamental em epigrafe que  apresenta,  quer nas reducoes quer nos 
        reforcos,  o  valor  de   78.700  contos,  conforme  informacao  e 
        justificacao apresentada pela Economista Dra. Sara Courelas. ----- 
 
        2.5 - FEDERACAO MUNDIAL DAS CIDADES  UNIDAS - Quotizacoes - 1996 a 
        1998:------------------------------------------------------------- 
        Presente informacao da Seccao  de  Contabilidade  sobre o ponto da 
        situacao dos pagamentos das quotizacoes dos anos de 1996 a 1998.-- 
        Aprovado, por unanimidade,  o  pagamento  das quotizacoes de 1996, 
        1997 e 1998.------------------------------------------------------ 
 
        2.6 - HERMENGARDA MARIA  DA  SILVA  PITA  -  Ramal de Esgoto - Rua 
        Serpa Pinto, n. 6: ----------------------------------------------- 
        Presente informacao da  Seccao  de  Taxas  sobre  a situacao de um 
        processo de execucao  fiscal  no  valor  de 36.383$00, referente a 
        ligacao de um ramal de esgoto.------------------------------------ 
        Aprovado, por unanimidade, a anulacao desta divida.--------------- 
 
        2.7 - GRAFINAL ARTES  GRAFICAS,  LDA.  -  Edicao de calendarios de 
        bolso 1999:------------------------------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  13733, de 98-10-22, divulgando edicao 
        de calendarios de bolso - Ano de 1999.---------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, a  aquisicao  de 5 000 calendarios, por 
        150.000$00.------------------------------------------------------- 
 
        2.8 - DIVIDAS DE DIREITO DE SUPERFICIE EM 98-10-28:--------------- 
        Presente pela  Sra.  Directora  do  DAF  listagem  das  dividas de 
        direito de superficie. ------------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho de:"Ao servico juridico para 
                                                                   .../...
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        propor medidas a tomar  no  sentido  da  Camara Municipal de Sines 
        reaver as rendas atrasadas.   Apresentar  proposta  no prazo de 15 
        dias". ----------------------------------------------------------- 
 
        2.9 - CONCURSO PARA  "REPARACAO  DO  PAVIMENTO DO TERCEIRO PISO DO 
        EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINES":--------------------------- 
        Presente  o  processo  do  concurso  em  epigrafe.   Aprovado, por 
        unanimidade, a adjudicacao  ao  Sr.  Manuel Rodrigues Pereira, dos 
        trabalhos em epigrafe, a executar ao  fim de semana, pelo valor de 
        570.000$00+IVA.--------------------------------------------------- 
 
        2.10 - ILUMINACAO E ORNAMENTACAO DE NATAL NA CIDADE DE SINES (Ruas 
        Candido dos Reis, Teofilo de  Braga (mais o Largo), Francisco Luis 
        Lopes, Serpa Pinto, Rua Padre Macedo (do Largo da Rodoviaria ate a 
        Rua Francisco Luis Lopes)  E  EM  PORTO  COVO  no Largo Marques de 
        Pombal e Rua Vasco da Gama:--------------------------------------- 
        O Sr. Vereador Guinote propos que se inclua a Praca da Republica e 
        a Rua Marques de Pombal.------------------------------------------ 
        Adjudicado, por unanimidade, a empresa AUGUSTO MOREIRA TEIXEIRA DO 
        COUTO   -   Ornamentacoes    e    Iluminacoes,   pelo   valor   de 
        1.300.000$00+IVA.------------------------------------------------- 
 
        2.11 - DESPESAS EFECTUADAS COM  "PROJECTO VASCO DA GAMA":--------- 
        A Camara Municipal de Sines  tomou conhecimento  do  total  global 
        na  iniciativa  em  epigrafe, no valor de 8.118.691$00.----------- 
 
        O Sr. Vereador Guinote  referiu  que  a despesa efectuada pela CMS 
        com o espectaculo quase  quadruplicou  o inicialmente previsto. Na 
        sua opiniao nao se justifica tanta despesa, quando se trata de uma 
        realizacao  de  um  so   dia.    Teceu  criticas  ao  conteudo  do 
        espectaculo que no seu entender  da  uma imagem pouco aceitavel do 
        Vasco da Gama.  Trata-se  de  uma  despesa  incomportavel para uma 
        autarquia com tantas  dificuldades  financeiras.  Por esse motivo, 
        ja antes havia votado contra este projecto. ---------------------- 
 
        O Sr. Presidente referiu  que  a  CMS  herdou este processo que ja 
        estava em andamento no  ambito  dos  quatro municipios geminados e 
        das comemoracoes do V Centenario da partida para a India e, ainda, 
        ligado a EXPO 98.   Houve   gastos excessivos decorrentes da falta 
        de  rigor  do  processo.  Apesar  de  tudo,  o  espectaculo   teve 
        resultados importantes do ponto  de  vista  turistico e cultural e 
        pelo envolvimento dos jovens de Sines.---------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Pimenta  referiu  que  para o espectaculo produzido 
        pensa que foi um espectaculo muito caro.-------------------------- 
 
        2.12 - DESPESAS EFECTUADAS COM  "FESTAS DA CIDADE":--------------- 
        A Camara Municipal de Sines  tomou conhecimento  do  total  global 
        na iniciativa em epigrafe, no valor de 8.120.552$00.-------------- 
 
        Quanto as despesas das "Festas  da Cidade", o Sr. Vereador Guinote 
        voltou  a  referir  que  e   tambem  um  custo  excessivo,  talvez 
        decorrente  do  facto   de   se   pagar/decidir  muito  a  pressa. 
                                                                   .../...
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        Sistematicamente, a CMS gasta  muito  dinheiro em equipamentos que 
        ja devia ter adquirido.  Acresce  o  facto  de a "Cultura" nao ter 
        pessoal  adstrito  a   Divisao   para   este  tipo  de  trabalhos. 
 
        O Presidente referiu que  esta  Divisao nao pode ter carpinteiros, 
        por  exemplo.    Por  outro   lado,   a   Cultura  tem  que  fazer 
        horas extraordinarias para apoio e vigilancia das iniciativas.---- 
        O Sr. Vereador Guinote referiu que  o pessoal da Cultura devia ter 
        horario   flexivel   para    evitar    estes   custos   em   horas 
        extraordinarias, embora isso significasse um ajustamento salarial. 
 
        2.12 - PROGRAMA  DAS  COMEMORACOES  DO  DIA  DO  MUNICIPIO - 24 DE 
        NOVEMBRO: -------------------------------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, o  referido  programa no valor estimado 
        de 1.770 contos. ------------------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador  Guinote  referiu  que  sao  comemoracoes pobres na 
        esteira do que  vem  acontecendo  nos  ultimos anos,  apesar disso 
        votou a favor. --------------------------------------------------- 
 
        2.13 -  ALTERACAO DOS SUBSIDIOS AS ESCOLAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR E 
        ENSINO BASICO DO 1.  CICLO  -  PROPOSTA  PARA INCLUSAO NO PLANO DE 
        ACTIVIDADES DE 1999: --------------------------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade,  a  alteracao  dos referidos subsidios, 
        com  efeitos  retroactivos  ao  inicio  do  ano  escolar  1998/99, 
        conforme consta na  proposta  anexa  a  esta  minuta  de acta dela 
        fazendo parte integrante.----------------------------------------- 
 
        3 - EXPEDIENTE DE OBRAS: ----------------------------------------- 
        3.1 - JOSE  MARIA  EDWARDS  PIDWELL  -  Loteamento  de S. Rafael - 
        Alvara n. 3/93 - Lote 37: ---------------------------------------- 
        Presente req. c/ entrada  n.  1294,  de  98-09-21, expondo sobre a 
        construcao de um restaurante no lote 37 e solicitando reapreciacao 
        do  processo  (2158)  relativo   ao   pedido  de  viabilizacao  de 
        construcao de um restaurante no lote 37 .------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS esta disposta a 
        viabilizar  a  pretensao  do   requerente  desde  que  abdique  da 
        construcao no  lote  1,  e  utilize  a  mesma  area  de construcao 
        prevista para aquele lote.  O  lote  1  passara a ser area verde e 
        estacionamento.  Alem disso o  promotor  tera de dar cumprimento a 
        todas  as  exigencias  inerentes  a  uma  alteracao  ao  alvara de 
        loteamento.    Em alternativa solucao  semelhante com demolicao da 
        construcao do lote 35 que se destinaria a estacionamento".-------- 
 
        3.2 - CONSTRUCOES EDGAR & COSTA, LDA - Loteamento de S. Rafael:--- 
        Presente carta c/ entrada  n.  825,  de 98-10-07, expondo sobre os 
        prejuizos  decorrentes   da   nao   rectificacao   ao   alvara  de 
        loteamento de S. Rafael.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"1  -  No seguimento da 
        deliberacao da CMS  de  97-07-16, emitir  aditamento ao  alvara de 
        loteamento corrigido de acordo com  a deliberacao;  2 - O loteador 
                                                                   .../...
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        devera executar, deliberacao igualmente transmitida, o alargamento 
        do acesso no impasse das trazeiras dos lotes 16 e 22; 3 - Mantem a 
        exigencia de execucao  do  arruamento  a  sul  e  muro de suporte, 
        conforme compromisso do promotor, assumido quando do licenciamento 
        das garagens a sul". --------------------------------------------- 
 
        3.3 - JOSE  MARIA  EDWARDS  PIDWELL  -  Loteamento  de S. Rafael - 
        Alvara n. 3/93 - Lote 4: ----------------------------------------- 
        Presente req. c/  entrada  n.  921,  de  98.11.04, expondo sobre a 
        distancia entre fachadas dos lotes do  loteamento  em  epigrafe  e 
        solicitando que o projecto do  lote  4  seja aprovado por estar de 
        acordo  com a planta de sintese aprovada. ------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o  despacho  de:"Perante a declaracao de 
        concordancia dos proprietarios dos  lotes  9  a 13, a CMS delibera 
        manter a aprovacao  da  planta  de  sintese  e  logo, viabilizar a 
        construcao prevista para  o  lote  4,  bem  como para os restantes 
        quando tal questao se colocar".----------------------------------- 
 
        3.4 - ANTONIO MIGUEL SACADURA MEXIA  DE  ALMEIDA  - LOTE A - 8  DO 
        LOTEAMENTO DA TEIMOSA - PORTO COVO:------------------------------- 
        Presente Documento de Expediente  Publico do Sr. Vereador Ferreira 
        Costa no qual  foi  solicitado  informacao  sobre possibilidade de 
        alienacao de uma area de terreno  contiguo ao lote A 8.----------- 
        Presente o parecer desfavoravel da DPU.--------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS nao concorda com a 
        integracao  de  mais  qualquer   parcela  de  terreno  publico  na 
        propriedade particular.  O tratamento do espaco publico sera feito 
        pelos Servicos Municipais logo que possivel".--------------------- 
 
        3.5 - RUI DIAS FERREIRA - Lote A - 1 do  Loteamento  da  Teimosa - 
        Porto Covo:------------------------------------------------------- 
        Presente carta c/ entrada n. 98-08-28,  sobre o mau aspecto em que 
        se encontram  as  areas  anexas  as  habitacoes  do  loteamento em 
        epigrafe, destinadas a zonas  verdes, e  solicitando a cedencia da 
        area anexa a sua habitacao, a exemplo do que foi autorizado para o 
        Bairro Joaquim da Costa.------------------------------------------ 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"A CMS nao concorda com a 
        integracao  de  mais  qualquer   parcela  de  terreno  publico  na 
        propriedade particular.  O tratamento do espaco publico sera feito 
        pelos Servicos Municipais logo que possivel".--------------------- 
 
        3.6 - GRUPO DE MORADORES  NO  ALCARIAL - Construcao na Urbanizacao 
        de Santa Catarina: ----------------------------------------------- 
        Presentes cinco cartas iguais de moradores no Alcarial, reclamando 
        sobre a altura dos edificios  dos  lotes  1  e 2 da Urbanizacao da 
        Quinta  de  Santa  Catarina,  por  considerarem  lesados  os  seus 
        interesses. ------------------------------------------------------ 
        Mereceu, por maioria, o despacho de:"Informar os requerentes que o 
        projecto dos edificios dos lotes  1  e  2 localizados na Quinta de 
        Santa  Catarina,  foram  aprovados  em  deliberacao  da  Camara de 
        95-06-21 e  estavam  de  acordo  com  os  indicadores  do Plano de 
        Urbanizacao de Sines utilizados a  data da aprovacao do Loteamento 
                                                                   .../...
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        da Quinta de Santa Catarina".------------------------------------- 
        O  Sr.  Vereador  Guinote  nao  participou  na  votacao  por estar 
        legalmente impedido. --------------------------------------------- 
 
        3.7 -  MARIA  VITORIA  LOURENCO  VILHANA,  CRISTINA MARIA LOURENCO 
        VILHANA E FERNANDO MANUEL LOURENCO VILHANA:----------------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  1412,  DE  98-10-13,  solicitando 
        informacao sobre viabilidade  de  alteracao  do uso de Restaurante 
        para Restaurante/Discoteca, referente ao estabelecimento existente 
        em Vale Vistoso, Porto Covo. ------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"  1 - A CMS nao concorda 
        em principio devido a condicionamentos do local, previstos no PDM, 
        PROTALI e POOC, que tem  a ver com acessos, estacionamentos, etc.. 
        2 -  Solicitar, previamente, parecer ao Parque Natural". --------- 
 
        3.8 - INSTITUTO DA AGUA  -  DIRECCAO DE SERVICOS DE UTILIZACOES DO 
        DOMINIO HIDRICO -  Plano  de  Ordenamento  da Orla Costeira (POOC) 
        Sado - Sines:----------------------------------------------------- 
        Presente of. c/ entrada  n.  881,  de 98-10-22, enviando versao do 
        Plano referido em epigrafe. -------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Tomamos conhecimento".--- 
 
        3.9 - COMPELMADA INTERNACIONAL SA  -  Instalacoes na ZIL 2 - Obras 
        nas instalacoes sanitarias: -------------------------------------- 
        Presente  informacao  do   Sr.   Vereador   Ferreira  Costa  sobre 
        necessidade  de  execucao  de  obras  nas instalacoes  sanitarias, 
        conforme  exigencias  da  DRIE,  de   forma   a  ser  facultado  o 
        licenciamento das instalacoes industriais.  Dada a actual situacao 
        financeira da Camara,  o  Sr.  Vereador  propoe  que se autorize a 
        Compelmada a executar aquelas obras, cujo custo final nunca devera 
        ultrapassar o apresentado (1.759.200$00+IVA), sera depois deduzido 
        no valor das rendas, ate liquidacao. ----------------------------- 
        Aprovado, por unanimidade, a presente proposta. ------------------ 
 
        3.10 -   ANTONIO   NATALINO    CORDEIRO   BENTO   -   Processo  de 
        Contra-Ordenacao n. 9/98: ---------------------------------------- 
        Presente o "Relatorio"  da  Instrutora  do  Processo propondo  uma 
        "admoestacao" nos termos legais.---------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Arquive-se".------------- 
 
        3.11 -  JOSE  GABRIEL  MONTEIRO  ALVES  DA  FONSECA  - Processo de 
        Contra-Ordenacao n. 8/98: ---------------------------------------- 
        Presente o "Relatorio"  da  Instrutora  do  Processo propondo  uma 
        "admoestacao" nos termos legais.---------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho de:"Arquive-se".------------- 
 
        3.12 - JOSE AUGUSTO CORDEIRO - Lote 186-A da ZIL 2:--------------- 
        Presente req. c/ entrada n.  1445, de 98-10-22, informando nao ter 
        actualmente condicoes financeiras  para  concluir  a construcao do 
        armazem no  lote  em  referencia  e  solicitando  autorizacao para 
        vender as benfeitorias existentes ao Sr. PEDRO MANUEL RAPOSO CRUZ. 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado  a venda das 
        benfeitorias.  A CMS nao pretende exercer o direito de opcao".---- 
                                                                   .../...
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        3.13 - INFORMACAO  A  CAMARA  DOS  DESPACHOS  EXARADOS   PELO  SR. 
        VEREADOR  DO  PELOURO,   CONFORME   SUBDELEGACAO  DE  COMPETENCIAS 
        DELIBERADA EM SESSAO DE 07.01.98, E NOS  TERMOS DO N. 3 DO ART. 52 
        DO DL 100/84, NA REDACCAO  DA  LEI  25/85,  DE  12 DE AGOSTO E LEI 
        18/91 DE 12 DE JUNHO: -------------------------------------------- 
        A  Camara  Municipal  tomou  conhecimento  dos mapas anexos a esta 
        minuta de acta, referentes a: ------------------------------------ 
 
        - Licencas de construcao emitidas no periodo de 19 a 30 de Out. 98 
        - Projectos indeferidos no periodo de 19 a 30 de Out. 98.--------- 
 
        3.14 - EUSEBIO SILVA RAMOS - Lote 10 Rua da Floresta:------------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  1389,  de  98-10-09,  solicitando 
        autorizacAo para vender, a moradia  sita  no referido lote, ao Sr. 
        JOAQUIM  LUIS  SANTOS  FELIX,   por  impossibilidade  de  suportar 
        encargos com o financiamento que solicitou.----------------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado.  A  CMS nao 
        pretende exercer o direito de opcao". ---------------------------- 
 
        3.15 - JUNTA DE FREGUESIA DE  SINES  - Novas instalacoes no ATL de 
        apoio ao Jardim de Infancia "A Gaivota":-------------------------- 
        Presente  informacao  do  Sr.  Vereador  Ferreira  Costa referindo 
        que a Junta de Freguesia de Sines, pretende construir no espaco do 
        actual ATL (propriedade municipal)  e  ocupando ainda um pedaco do 
        jardim junto ao  Pavilhao,  um  novo  edificio  para ampliacao das 
        actividades e criar melhores condicoes para as criancas.---------- 
        Mereceu, por unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  concorda com a 
        proposta da implantacao da ampliacao do ATL.  A DPU deve propor as 
        alteracoes necessarias ao projecto de arquitectura".-------------- 
 
        3.16 - HORACIO JOSE SILVA CATARINO - Lote 227 da ZIL 2:----------- 
        Presente  req.  c/  entrada  n.  1384,  de  98-10-08,  solicitando 
        autorizacao para  vender  as  benfeitorias  existentes  no lote em 
        referencia ao Sr. HELDER MANUEL CAETANO SILVA RAPOSO.------------- 
        Mereceu, por  unanimidade,  o  despacho  de:"Aprovado.   A CMS nao 
        pretende exercer o direito de preferencia".----------------------- 
 
        3.17 - HERDADE AGRO-TURISTICA  DO  PESSEGUEIRO, LDA. - Montagem de 
        Picadeiro - Ilha do Pessegueiro - Porto Covo:--------------------- 
        Presente  of.  c/  entrada  n.785,  de  98-09-22,  da  Comissao de 
        Coordenacao da Regiao  do  Alentejo  enviando parecer desfavoravel 
        quanto a viabilidade de montagem  de  picadeiro coberto na Ilha do 
        Pessegueiro, por a  localizacao  e  programa apresentado colidirem 
        com o PROTALI e PDM de Sines.------------------------------------- 
        Mereceu, por unanimidade, o despacho  de:"Oficiar  a CCRA de que a 
        CMS considera, igualmente, que este  projecto tem interesse para o 
        turismo e  desenvolvimento  do  Litoral  Alentejano  e solicitar a 
        reapreciacao do projecto,  perante  o  parecer favoravel do Parque 
        Natural do Sudoeste Alentejano  e  Costa  Vicentina que se anexa e 
        que, embora  imponha   condicoes,   nao  inviabilize  o  projecto. 
        Informar o interessado".------------------------------------------ 
                                                                   .../...
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        III - DEPOIS DA ORDEM DOS TRABALHOS: ----------------------------- 
        1  -  FRIPEX,  LDA.  -  Projecto  de  alteracoes  - Rua Marques de 
        Pombal, n. 120: -------------------------------------------------- 
        Presente  fax  c/  entrada   n.   914,  de  98-11-03,  solicitando 
        reapreciacao do projecto  de  alteracoes  do  armazem  sito na Rua 
        Marques de Pombal, n. 120. --------------------------------------- 
        Mereceu,  por  unanimidade,  o  despacho  de:"A  CMS  reaprecia  o 
        projecto e confirma  que  de  facto  se  trata  de  uma unidade de 
        transformacao de pescado e comercio  e nao apenas de comercio como 
        e referido agora.  A CMS mantem,  assim, a deliberacao anterior de 
        indeferimento, considerando que a zona em causa deve ser destinada 
        a  outra  ocupacao   que   nao   actividade  industrial.    A  CMS 
        manifesta-se  de  novo  disponivel   para  apoiar  o  promotor  na 
        diligencia  necessaria  a   obtencao   de  novo  financiamento  ou 
        manutencao do actual junto das  entidades responsaveis, bem como a 
        viabilizacao noutro local na Zona Industrial".-------------------- 
 
        2 - CONCURSO POR  NEGOCIACAO  SEM  PUBLICACAO  PREVIA DE ANUNCIO - 
        DEC.-LEI 55/95 DE 29 DE MARCO - Pavilhao Pre-Fabricado Escola n.1: 
        Presente  o  processo   do   concurso   em   epigrafe  que  inclui 
        parecer/proposta da Comissao de  Analise  de adjudicacao a empresa 
        Carmel, pelo valor de 7.440.000$00+IVA.--------------------------- 
 
        Aprovado, por maioria, a  adjudicacao  a empresa Carmel pelo valor 
        de 7.440.000$00+IVA. --------------------------------------------- 
 
        Os Senhores Vereadores  Guinote,  Mascarenhas  e Pimenta abstem-se 
        pelas seguintes razoes:------------------------------------------- 
        1 - Consideram que  a  solucao  agora apresentada fica muito aquem 
        das necessidades da Escola  Primaria  n.  1.  Depois de vinte anos 
        alojados em pre-fabricados degradados os alunos de Sines e as suas 
        familias mereciam instalacoes definitivas e nao pre-fabricados.--- 
 
        2 - Esta solucao permite resolver os problemas da Camara - adiando 
        para as calendas uma solucao  definitiva  e  digna - mas nao os da 
        populacao e das suas criancas. ----------------------------------- 
 
        3 - Passados anos  e  anos  de  promessas eleitorais  e apos terem 
        obtido derramas das empresas  de  mais  de  150 mil contos para as 
        escolas primarias, a Camara nao  investe  mais  de 8 mil contos na 
        resolucao do problema.-------------------------------------------- 
 
        IV - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 19.10 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
 
        de  Magalhaes,  Secretaria   do   orgao   executivo  municipal,  a 
        subscrevi. ------------------------------------------------------- 
 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
 
        ACTA N. 35  
                           (Reuniao 98-11-04) 
 
 
                                                                 PAG. 10 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      OS VEREADORES, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


