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MINUTA 

Aos VINTE E CINCO de JUNHO  de  DOIS MIL E TRÊS, 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 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:----------------------------------------------------------------------------------- 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS – (Falta por                
estar a participar em debate em representação do Município)         .

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 15:30 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 - ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------- 

1 – VALTER VILHENA – Administração do Condomínio do Lote 10 da Rua José 
Pacheco:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para a construção dos novos lotes frente aos lotes 10 e 12 foram colocadas vedações em rede 
que impedem o estacionamento dos moradores. ---------------------------------------------------------- 

Em tempos havia sido prometida a construção de estacionamento mas até à data não existe e 
agora não têm local para estacionar.------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente vai tentar saber o que se passa e averiguar o que se pode fazer e dará resposta 
dentro de uma semana tendo em conta que a construção de três blocos é morosa. ----------------- 

 

2 – JOSÉ CANDIDO – Monte das Flores  em Porto Côvo – Pretendem Arranjo do 
Monte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De acordo com o planeamento em fase de aprovação a habitação em causa colide com a 
estrada. Os interessados vão requerer à C.M.S. autorização para recuperação do telhado da 
segunda habitação, que ameaça ruir e está afastada da estrada. ---------------------------------------- 

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 16:30 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu,______________________________, Lídia Maria Silvestre Afonso de Magalhães, 
Chefe de Divisão de Administração Geral, que lavrei a presente acta, a subscrevo.---------------- 

O Presidente, 

_________________________________ 


