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        Aos DOIS de AGOSTO do ano  DOIS  MIL nesta Cidade de Sines  e Sala 
        de  Sessoes  do Edificio   dos  Pacos  do Concelho, teve  lugar  a 
        REUNIAO  PUBLICA   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 
                    - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram  15.30  Horas.----------------------------------- 
 
        I - ACTA DA REUNIAO ANTERIOR:------------------------------------- 
        Foi lida e aprovada nos termos do  n.  2 do art. 92 da Lei 169/99, 
        de 18 de Setembro e assinada  pelo Sr. Presidente e pela Directora 
        do Departamento Administrativo e Financeiro.---------------------- 
 
        II - EXPEDIENTE PUBLICO: ----------------------------------------- 
        1 - LEONOR DUARTE LOUZEIRO - Largo Joao de Deus, n. 9:------------ 
        A municipe pretende saber porque  e  que  a Camara nao respondeu a 
        carta que enviou a Camara, com  aviso de recepcao, em Fevereiro do 
        e construiu no quintal. ------------------------------------------ 
 
        A Sra. Vereadora explicou que a carta nao teve ainda resposta pelo 
        mesmo motivo que a carta  do  vizinho da mesma altura a queixar-se 
        da obra deste  municipe,  porque  as  duas  foram  enviadas para a 
        Fiscalizacao se deslocar ao local. ------------------------------- 
                                                                   .../...
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        Quanto ao processo de  obras  na  sua  habitacao o projecto seguiu 
        para apreciacao do IPAR que se aguarda. -------------------------- 
 
        O Sr. Vice-Presidente lembrou  que  a  obra esteve embargada e nao 
        respeitou o embargo, continuando a obra.  Foi isso que seguiu para 
        Tribunal e o Sr.  Presidente  retirou  a queixa em Tribunal.  Esta 
        questao nao tem nada a ver  com  a  obra do vizinho. Nao tem pois, 
        motivos para dizer que e perseguida pela Camara. ----------------- 
 
        O Sr. Presidente informou que  a  CMS  a informara do andamento do 
        processo. -------------------------------------------------------- 
 
        2 - JOAQUIM CUSTODIO  CASTANHEIRA  -  Corte de Caminhos Publicos - 
        Banaica: --------------------------------------------------------- 
        O Sr. Joaquim Castanheira pretende  saber  o ponto da situacao dos 
        caminhos - Herdade da Banaica.  ---------------------------------- 
 
        Foi informado pelo Sr. Vice-Presidente  das visitas ao local pelos 
        Senhores Vereadores e das  diligencias  para encontrar uma solucao 
        para  um  caminho  de   acesso   que  satisfaca  as  pretensoes  e 
        necessidades do Sr. Joaquim Castanheira. ------------------------- 
        Foi dado conhecimento das decisoes anteriores da Camara no sentido 
        de se garantir  um  caminho  ao  Sr.  Castanheira que encurtasse a 
        distancia entre a origem e  o  destino  dos seus animais quando se 
        deslocam para a pastagem. ---------------------------------------- 
        Aguarda-se resposta do Sr.  Silva  a  pedido  da Camara (ate 14 de 
        Agosto/2000).  Se  nao  houver  entendimento  entre  as  partes, a 
        questao podera ter de ser decidida em Tribunal. ------------------ 
 
        III - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 16,00 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
        de  Magalhaes,   Directora   do   Departamento de Administracao  e 
        Financas  que  lavrei a presente acta, a subscrevo.--------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 


