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MINUTA 

Aos TRINTA de OUTUBRO  de  DOIS MIL E DOIS, nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO PÚBLICA  da Câmara 
Municipal de Sines, estando presentes. ----------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA 

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 15:10 horas. - 

I - ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: ------------------------------------------------------------- 

Foi lida e aprovada nos termos do nº. 2 do art. 92 da Lei 169/99, de 18 de Setembro e assinada 
pelo Sr. Presidente e pela Chefe de Divisão de Administração Geral. ------------------------------ 

 

II – EXPEDIENTE PÚBLICO: ----------------------------------------------------------------------- 

INSCRITO: José Jerónimo Palminha – Estrada da Afeiteira – Vivenda Mano Zé. -------------- 

 

1.1 – OBRAS NA ZIL 2 / INUNDAÇÕES:---------------------------------------------------------- 

O munícipe refere que não tem tido resposta suficiente por parte da Câmara às questões 
colocadas, quer escritas ou verbais, apesar de ter tido alguns apoios por parte dos serviços da 
CMS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refere inundações em 1993 que atribui às obras então realizadas na ZIL II, o que lhe causou 
prejuízos. Após essa inundação reclamou e, foi colocada uma sarjeta no quintal, o que 
resolveu o problema. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entretanto, no ano passado voltou a ter problemas: inundações no quintal, com arrastamento 
de lamas, trasbordadas da referida sarjeta, devido à intensidade da precipitação da chuva e à 
insuficiência da drenagem na Estrada da Afeiteira. Participou à Câmara.-------------------------- 

Mais tarde voltou a acontecer o mesmo, a Câmara desligou os colectores e resolveu esse 
problema.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em Setembro fez carta à Câmara a alertar para o facto de que as obras que estavam a ser feitas 
na ZIL II, lhe iriam voltar a provocar inundações, por não haver sarjetas suficientes para 
escoar as águas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em Outubro conseguiu evitar que tal acontecesse porque estava em casa, crê que numa 
próxima oportunidade, se não estiver em casa, vai inevitavelmente acontecer a inundação.----- 

Vem expor a situação para que a Câmara tome providências para evitar que isso aconteça.----- 

Refere, ainda que, a estrada não tem sarjetas nem valetas com capacidade para o escoamento 
das águas pluviais em situações de precipitação intensa. --------------------------------------------- 

O Sr. Presidente diz que realmente essa zona é propícia a inundações. Estas inundações têm 
como causas: a precipitação intensa; as obras realizadas pela Santa Casa da Misericórdia na 
frente do Pavilhão construído e que impediram a drenagem das águas vindas da ZIL para a 
vala a nascente; e a insuficiência das valetas na Estrada da Afeiteira. No entanto, estes 
problemas irão ser resolvidos com a reposição da drenagem para a referida vala; e com a 
melhoria da drenagem nas valetas na Estrada da Afeiteira. ------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Ferreira Costa refere que a seguir ao Barranca, já existe uma vala, que deveria 
em parte resolver o problema. --------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente diz que o Sr. Engenheiro Albino já tem conhecimento do assunto e irá 
resolver estes problemas com a execução das obras necessárias. ------------------------------------ 

O Sr. Vereador Idalino refere que também tem conhecimento do assunto, sendo da mesma 
opinião que o Sr. Vereador Ferreira Costa, no que respeita à vala. E que, tem que ser 
realmente feito um trabalho que resolva a situação.--------------------------------------------------- 

 

1.2 – ATRIBUIÇÃO DE TERRENOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL:--------------------- 

O munícipe inscreveu-se em 2000 para aquisição de um terreno no Cemitério, para construção 
de um Jazigo, a fim de trasladar os restos mortais de seu pai, que se encontra sepultado no 
Cemitério de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------- 

Entretanto foram atribuídos terrenos e ele não foi contemplado. Dirigiu-se à Secção de Taxas 
e Licenças, para saber porquê, e foi informado que o processo estava arquivado, por lhe ter 
sido atribuído um Gavetão, o que lhe foi comunicado, não tendo ele respondido. Alega que 
não chegou a receber a referida comunicação, talvez devido à deficiente distribuição do 
correio naquele local. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscreveu-se novamente. Recebeu um ofício da Câmara a dizer que ficou em lista de espera. -- 



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 39/2002 
 Reunião (2002-10-30) 
  Pág. 3 de 3 

Sendo a sua primeira inscrição no ano de 2000 e, tendo entretanto a Câmara já atribuído 
terrenos, pergunta se não tem direito a um terreno. --------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente diz que o processo deve ser reapreciado. ------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Armando refere que tem conhecimento do assunto e que o mesmo está a ser 
tratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.3 – LIXO NA ESTRADA DA AFEITEIRA:------------------------------------------------------ 

O munícipe refere que está um contentor junto à oficina do Sr. Luís Pereira que tem sempre 
muito lixo, o contentor está mal colocado, tira a visibilidade quando se entra na estrada e, o 
camião da recolha de lixo tem que parar em sentido contrário para efectuar a recolha, o que 
pode provocar acidentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

É necessário mais um contentor de lixo naquele local. ----------------------------------------------- 

O Sr. Presidente diz que o assunto vai ser resolvido. ------------------------------------------------- 

 

IV – ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------- 

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 15:45 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu,______________________________, Lénea Conceição Catarino Viegas Silva, 
Assistente Administrativa Especialista, que lavrei a presente acta, a subscrevo. ------------------ 

O Presidente, 

_________________________________ 


