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MINUTA 

Aos TRÊS de SETEMBRO  de  DOIS MIL E TRÊS, nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO ORDINÁRIA  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  (FÉRIAS) 

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 10:45 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 -  ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------   

1 – SR. PRESIDENTE: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 – O Sr. Presidente informou que os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram 
requerimento a solicitar documentos autenticados sobre situação Financeira da CMS, que lhes 
serão fornecidos. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente manifestou a sua surpresa, já que os Srs. Vereadores acompanham a 
actividade municipal, não lhes é negada qualquer informação pelo que considera esta atitude 
pouco digna e desadequada, com uma caracteristica de deslealdade e falta de solidariedade 
para com o executivo, procurando tirar partido da situação difícil  da Câmara perante 
dificuldades provocadas pelo Governo Central, em vez de se solidarizarem com os restantes 
membros do executivo.---------------------------------------------------------------------------  
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É uma acção de falta de solidariedade e de oportunismo político, tendo em conta os momentos 
difíceis que vivem a maior parte das Autarquias neste momento, com as restrições impostas 
pelo actual governo e tendo em conta a recessão que o país atravessa.--------------------------  

O Sr. Presidente fez a entrega aos Srs. Vereadores dos documentos solicitados. ---------------  

O Sr. Vice-Presidente lamenta que esteja sentado à mesma mesa, de um órgão democrático, 
com o Sr. Vereador Braz. ------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Braz referiu que o sentimento é recíproco. -------------------------------------  

Mais lembrou o Sr. Vice-Presidente que os documentos que pedem foram fornecidos em 
Abril e seguiram depois para a Assembleia Municipal, pelo que os órgãos puderam analisá-
los, minuciosamente. -----------------------------------------------------------------------------  

No relatório então apresentado e apreciado estão referidas as três verbas que não estão 
cabimentadas, não é segredo para ninguém. -----------------------------------------------------  

A entrada em vigor do POCAL impediu que se pudesse cabimentar cerca de 900.000,00 €. ---  

Lamenta que no final da sua carreira politica esteja num órgão com três vereadores que 
manifestam uma grande falta de lealdade e solidariedade para com o executivo de que fazem 
parte.----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Braz diz que dispensa lições de moral e diz que quem não deve não teme, 
pensa que há motivos para a Inspecção de Finanças poder trabalhar e tem muita matéria para 
analisar.-------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 - Informou que continua a aguardar as contas do Festival de Musicas do Mundo, e ainda 
saber o que aconteceu à obra frente à Câmara que foi embargada. ------------------------------  

1.3 – O  Sr. Presidente informou que as contas do F.M.M. virão a reunião de Câmara quando 
estiverem prontas, falta ainda apurar os custos internos. ----------------------------------------  

1.4 - O Sr. Presidente, mais informou que a obra foi embargada pelo Sr. Vereador, no uso de 
competências delegadas, e deve-se a dúvidas quanto às medições do terreno. ------------------  

 

2 – SR. VICE-PRESIDENTE: -------------------------------------------------------------------------------   

2.1 – XVI JOGOS MUNDIAIS POR IDADES - 2003:------------------------------------------------   

O Sr. Vereador pediu para serem corrigidos os valores de 50% do custo da deslocação aos 
Jogos Mundiais por Idades, aprovados em reunião de Câmara de 02/07/2003, já que o valor 
indicado 3.730,00 € não corresponde de facto a 50 % do total já que o mesmo é de 4.230,00 €.  

Aprovada, por unanimidade, a correcção dos valores. -------------------------------------------  

 

III - ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------  

1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL:-------------------------------------------------------  
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1.1 – MARIA MANUEL MATIAS JONES – Prolongamento de Horário de 
Funcionamento do Snack-bar Reflexus –-----------------------------------------------------------------  

Presente req. com entrada nº 10204 de 11-07-2003, solicitando o prolongamento do horário de 
funcionamento  referido em epígrafe, no período de Julho a Setembro das 02:00 às 04:00 
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. da Fiscalização Municipal, com entrada nº 4648 de 28/08/2003, informando que 
referente ao estabelecimento em questão, não consta qualquer reclamação ou referência. 
Contudo, alerta para o facto de que a requerente é a mesma que manteve o estabelecimento 
“Fim da Noite” em situação ilegal, o que causou bastantes problemas aos vizinhos e à 
Autarquia, até ser encerrado. ---------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ Indeferido. Considera-se que o 
funcionamento além das 02:00 horas naquele local, pode provocar prejuízos à vizinhança”. --  

 

1.2 – ANA MARIA VIEGAS – BIANA –Edição do livro “Os Poemas da Biana”: -----------  

Presente carta c/ entrada nº 11923 de 19-08-2003, solicitando apoio, por falta de verba, para 
edição do  novro livro supra referido, o que também aconteceu aquando da publicação 
anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente propõe um apoio semelhante ao da obra anterior, por considerar, após uma 
apreciação genérica, a obra de interesse e digna de ser apoiada pela CMS. ---------------------  

A CMS deliberou, por unanimidade, que se compromete a adquirir 200 livros ou 
comparticipar com um valor equivalente à edição anterior. -------------------------------------  

 

1.3 – AMDB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE BEJA – Consulta 
Pública do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental “IP 8 – Santiago do 
Cacém/Beja e IP 2 – Variante Poente de Beja, variante Nascente de Beja:---------------------  

Presente ofício c/ entrada nº 11256 de 04/08/03 enviando, para conhecimento, cópia do ofício 
remetido pelo Instituto do Ambiente informando que está a decorrer no Ministério das 
Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente o processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental do projecto acima referido. -----------------------------------------------------------  

Presente o processo de Consulta Pública referido em epígrafe. ---------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, o seguinte: “A CMS apreciou o documento e defende a 
solução A), troço de Sines com ligação ao nó de Grândola Sul, por considerar o mais útil para 
a solução dos problemas de ligação do Porto e grandes Industrias de Sines ao País e à Europa, 
que é fundamental em termos económicos e Sociais”. -------------------------------------------  

Na próxima reunião haverá posição para o Instituto de Ambiente, já que o documento ficou 
em poder do Sr. Vereador Idalino para melhor análise.------------------------------------------  
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1.4 – VASCO DA GAMA ATLÉTICO CLUBE – Mega Almoço - Pedido de Apoio:--------  

Presente fax com entrada nº 11744 de 14-08-2003, solicitando apoio financeiro no valor de 
250,00 €, para pagamento ao Conjunto Musical que actuou durante o Mega Almoço no dia 15 
de Agosto no Edifício da Docapesca. ------------------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsidio extraordinário de 250,00 €. --  

 

1.5 – SNTCT – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS 
E TELECOMUNICAÇÕES – Encerramento de Estações de Correio pelos CTT:-----------  

Presente e-mail com entrada nº 12311 de 28-08-03, prestando esclarecimentos referentes ao 
encerramento de estações dos CTT e manifestando a sua disponibilidade se a CMS entender, 
para uma reunião sobre a situação do serviço postal em Portugal. ------------------------------  

A CMS, por unanimidade, solidariza-se com a posição do SNTCT. ----------------------------  

 

1.6 – CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES – Pedido de Espécimes Agrícolas:---------------  

Presente of. c/ entrada nº 12292 de 28-08-2003, solicitando oferta de árvores, sobretudo 
eucaliptos, pinheiros e sobreiros, para que possam replantar a floresta  na área ardida do seu 
Concelho, que corresponde a cerca de 200 km2 da sua área total, o que representa cerca de ¼ 
do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “ A CMS solidariza-se com a situação da 
C. M. de Silves, mas não possui viveiros para poder fornecer as espécies solicitadas.----------  

Considera ainda que deverá ser o Governo Central através da Direcção Geral das Florestas a 
fornecer as espécies e os meios necessários à replantação do Concelho de Silves e outros na 
mesma situação”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

1.7 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ – CABO VERDE – Agradecimento: --  

Presente of. com entrada nº 12285 de 28-08-2003, apresentando agradecimentos pela oferta 
de quatro equipamentos desportivos. ------------------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------  

 

1.8 – INSTITUTO DO AMBIENTE – Consulta Pública do Processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental – “Zona de Actividades Logísticas de Sines – Núcleo A”: ----------------  

Presente of. c/ entrada nº 12081 de 22-08-03, informando que está a decorrer no Ministério 
das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente o processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental do projecto acima referido, do qual faz parte a Consulta Pública. E, enviando o 
respectivo Estudo de Impacte Ambiental, o qual deverá ficar disponível para Consulta na 
Autarquia de 27 de Agosto a 1 de Outubro de 2003. --------------------------------------------  
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A Secção de Expediente e Arquivo informa que foi feito o Edital nº 72/2003 de 26-08-2003, 
para consulta pública. ----------------------------------------------------------------------------  

A CMS tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------  

 

1.9 – DALILA JESUS GUERRINHA – Apoio para Edição de Livro de Autor Sineense – 
Joaquim Guerrinha: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente carta c/ entrada nº 11544 de 08-08-03, informando que pretende fazer uma 
homenagem ao autor referido em epígrafe, de quem é filha, através da publicação de um livro 
e, solicitando apoio para a sua edição, onde numa primeira parte será a própria a fazer a 
biografia do autor, e numa segunda parte reeditará artigos do autor publicados na década de 
30 em Jornais e Contos e Poesias que frequentemente apresentava a Concurso em Jogos 
Florais.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente of. da Junta de Freguesia de Sines c/ entrada nº 12261 de 27-08-03, entidade a quem 
foi solicitada uma apreciação sobre o assunto, e a qual manifesta o seu apoio a esta iniciativa, 
disponibilizando-se para o que for necessário. ---------------------------------------------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “A CMS manifesta a sua disponibilidade 
para apoiar a edição de um livro e homenagear a memória deste Sineense. . Deverá a D. 
Dalila contactar o Sector Cultural da Câmara para se estabelecer a forma de apoio”. ----------  

 

1.10 – GABINETE JURIDICO/GABINETE DE HABITAÇÃO – CDH 128 Fogos – Novo 
Período de Inscrições:------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. c/ entrada nº 4699, propondo que se proceda a novo período de inscrições a titulo 
extraordinário, uma vez que o número de fogos inicialmente afectos ao CDH, sofreu um 
aumento de 36 fogos, em virtude de a Empresa Promotora (Hagen) ter destinado os fogos que 
detinha para venda livre, à construção em Regime de CDH. ------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a abertura de um novo período de inscrições de 60 dias, 
tendo em conta o aumento do nº de Fogos disponíveis para a venda a custos controlados. -----  

 

1.11 – SR. VICE-PRESIDENTE – Proposta para “Alteração à Tabela de Taxas e 
Tarifas do Município de Sines – Publicidade e Ocupação de Via Pública”: --------------------  

Presente proposta referida em epigrafe, c/ entrada nº 4706 de 01-09-2003, que se transcreve: -  

“Por decisão de Câmara foi suspensa a cobrança de taxas de Ocupação de Via Pública e de 
Publicidade, por se ter concluído, após reclamações de vários Comerciantes, que os valores 
constantes da tabela aprovada, estavam nalguns casos muito elevados e noutros teria mesmo 
havido lapso na sua redacção. --------------------------------------------------------------------  

Após estudo da situação, foram introduzidas várias alterações, tendo havido reduções em 
todas as matérias que foram objecto de reclamação.---------------------------------------------  
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Propõe-se assim a aprovação dos novos valores, para que possa proceder-se ainda às 
cobranças referentes a 2003”. --------------------------------------------------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do valor das taxas. Submeter a 
discussão pública. --------------------------------------------------------------------------------  

 

1.12 - GABINETE JURIDICO – Minuta Contrato Concessão de Uso Privativo do 
Domínio Público e de Protocolo com Rodoviária do Alentejo, S.A.:------------------------------  

Presente minuta de Contrato com entrada nº 4707 de 01-09-2003, e Protocolo referido em 
epigrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado, por unanimidade, o Protocolo e, a minuta do Contrato que deve ser remetida à 
Assembleia Municipal para apreciação.----------------------------------------------------------  

 

1.13 – SULPLANO, ESTUDOS E PROJECTOS – Sistema de Drenagens de Águas 
Residuais Domesticas e Pluviais da Cidade de Sines – Estudo prévio: ---------------------------  

O Sr. Presidente explicou que havia um projecto antigo para a rede de esgotos da Cidade de 
Sines, que foi objecto de vários pedidos de financiamento pelo Ministério do Ambiente para 
resolver o problema dos esgotos de Sines,  o qual nunca foi respondido pelo Ministério. ------  

Nestes termos e tendo em conta o crescimento da Cidade de Sines,  considerou-se necessário 
encomendar novo estudo e reavaliar os sistemas, de forma a prever a rede de esgotos, e águas 
para consumo humano da Cidade de Sines,  para responder à nova realidade da expansão da 
da cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O projecto anterior tinha o acompanhamento e comparticipação da APS, num montante 
estimado em mais ou menos 400 mil Euros, este novo estudo depois de aprovado pela 
Câmara, o Sr. Presidente irá solicitar reunião à APS no sentido de o apresentar e ouvir a APS 
sobre a actual realidade de Sines. ----------------------------------------------------------------  

Refere que o Estudo prévio em análise não resolve todos os problemas nomeadamente dos 
pluviais. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O projecto de obras será executado por segmentos e  sectores. Com a realização destas obras 
ficarão resolvidos todos os problemas das redes de esgotos e águas pluviais . ------------------  

Presente o Estudo Prévio referido em epígrafe com entrada nº 12402 de 01-09-2003, que 
apresenta duas soluções. Face ao exposto e às decisões preliminarmente assumidas pela CMS,  
esta dicide  que seja adoptada a Solução 2 – tratamento das águas residuais da cidade na 
ETAR de Ribeira de Moinhos. -------------------------------------------------------------------  

Presente inf. do Director do DOA Engº Albino Roque, informando que após a análise do 
referido Estudo Prévio, considera que o mesmo se encontra em condições de ser aprovado, 
tornando-se a Base Orientadora para o Plano Físico da Cidade de Sines na área do 
Saneamento Básico. ------------------------------------------------------------------------------  
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Mereceu, por unanimidade a seguinte deliberação: “ Aprovado o Estudo prévio com opção 
pela solução 2. Deve iniciar-se a elaboração do projecto de execução, de acordo com 
prioridades definidas. ----------------------------------------------------------------------------  

O Presidente ficou incumbido de marcar reunião com  a APS propondo reunião para 
apresentação e procura de solução para os casos pontuais detectados e ligação do sistema da 
APS à rede”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.14 – DASCE – DRAS. MARGARIDA MESTRE E MARIA JOÃO MARÇAL -  
Programa “Rede Social” – Candidatura:-----------------------------------------------------------------  

Presente inf. com entrada nº 4708 de 01-09-2003, informando que a “Rede Social” foi criada 
através de uma Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97 de 18/11 e o Apoio à 
Implementação da Rede Social aprovado pelo Despacho Normativo nº 8/2002 de 12/02, e que 
o Programa Rede Social tem como meta promover um planeamento integrado e sistemático, 
mobilizando as competências e os recursos institucionais e das comunidades, para garantir 
uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais nos concelhos e freguesias.---------------  

 E sugerindo a formalização da respectiva candidatura, que decorrerá de 01 a 31 de Outubro 
de 2003, junto do Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS), considerando que a 
CMS, está em condições de assegurar a execução do referido Programa. -----------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, a proposta e apresentar a respectiva candidatura ao ISSS.  

 

1.15 – GABINETE JURIDICO – Minuta de Contrato – Empreitada da Biblioteca e 
Centro de Artes de Sines – Construção do Edifício – 2ª Fase:--------------------------------------  

Presente inf. apresentando, para aprovação, a minuta do contrato referido em epigrafe a 
celebrar com a Empresa Alberto Martins Mesquita & Filhos S.A., uma vez que a Empreitada 
se encontra adjudicada desde 30/07/03 pelo valor de 4.704.743,68 €, acrescido de 5% de IVA. 

Aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato. ----------------------------------------------  

  

2 - DIVISÃO FINANCEIRA: --------------------------------------------------------------------------------  

2.1 - SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Proposta de Modificação Orçamental nº 
13/2003, e Modificação ao PPI nº 12/2003. ---------------------------------------------------------------  

Presente inf. nº 175/SGF/2003 de 22-08-2003, c/ entrada nº 4703 de 01-09-2003, 
apresentando proposta de Modificação Orçamental nº 13/03, a qual apresenta tanto nos 
reforços como nas reduções o valor de 252.050,00 €. No que respeita ao Orçamento Corrente 
os reforços e reduções totalizam 159.050,00 €, e quanto ao Orçamento de Capital e 
Modificação ao PPI nº 12/03 os reforços e reduções são no valor de 93.000,00 €. --------------- 

Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 22-08-2003 com o 
seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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“ Aprovada a Modificação Orçamental nº 13/03 e a Modificação ao PPI nº 12/03, por 
necessidade inadiável prover as cabimentações com dotação insuficiente, constantes desta 
informação”. --------------------------------------------------------------------------------------    

 

2.2 - SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Proposta de Modificação Orçamental nº 
14/2003:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente inf. nº 181/SGF/2003 de 25-08-2003, c/ entrada nº 4704 de 01-09-2003, informando 
que houve uma incorrecção na modificação orçamental nº 09/2003, ou seja a rubrica 
01.02/11.02.01 – restituições, que é uma rubrica do orçamento de capital, foi reforçada 
através do orçamento corrente, o que provocou um desequilíbrio de 2.500,00 € pelo que 
apresenta a Modificação Orçamental supra referida. --------------------------------------------  

Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 25-08-2003 com o 
seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Aprovada a Modificação Orçamental nº 14/2003 para repor o equilíbrio conforme 
informação do Sector de Gestão Financeira”. ----------------------------------------------------   

 

2.3 - SECTOR DE GESTÃO FINANCEIRA – Proposta de Modificação Orçamental nº 
15/2003, e Modificação ao PPI nº 13/2003. ---------------------------------------------------------------  

Presente inf. nº 185/SGF/2003 de 29-08-2003, c/ entrada nº 4705 de 01-09-2003, 
apresentando proposta de Modificação Orçamental nº 15/03, a qual apresenta tanto nos 
reforços como nas reduções o valor de 32.000,00 €, referente ao Orçamento de Capital e 
Modificação ao PPI nº 13/03. ------------- ------------------------------------------------------- -  

Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 29-08-2003 com o 
seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

“ Aprovada a Modificação Orçamental nº 15/03 e a Modificação ao PPI nº 13/03, dada a 
urgência em dotar rubricas de investimentos aprovadas cuja dotação era insuficiente”. --------  

 

2.4 – ADL – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL 
ALENTEJANO – Autofinanciamento Leader + (2002/2003):--------------------------------------  

Presente fax com entrada nº 11746 de 14-08-2003 informando que, de acordo com o decidido 
em reunião de Assembleia Geral do dia 22-02-2002, as verbas de autofinanciamento a pagar 
por autarquia serão calculadas de forma proporcional ao investimento efectuado em cada 
município, contudo estes valores só serão calculados no final do corrente ano (2003), pelo que 
solicita o pagamento do valor de 9.043,14 € referido na nota de débito nº 76, facturado de 
forma igualitária às quatro autarquias envolvidas. Mais informa que, logo que seja apurado o 
valor proporcional a cada município (correspondente a 2002/2003), será realizada a respectiva 
correcção relativamente ao efectivamente pago, e enviado à CMS. -----------------------------  

A CMS aprovou, por unanimidade, o pagamento da comparticipação nos termos propostos. --  
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3 – SECÇÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO: ---------------------------------------------  

3.1 – DPGUOT – DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO URBANISTICA E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - Plano de Pormenor de Salvaguarda e 
Valorização do Núcleo Histórico de Sines:---------------------------------------------------------------  

Presente processo de Plano de Pormenor referido em epígrafe, que inclui parecer relativo a 
proposta de minuta de Deliberação, para a elaboração deste Plano, tendo por base os 
elementos disponíveis sobre o mesmo, nomeadamente o relatório e as peças desenhadas 
constantes do req. nº 430/ob. ---------------------------------------------------------------------    

A CMS delibera, por unanimidade, no sentido da elaboração do PPSVNHS, nos termos e com 
os fundamentos e objectivos descritos na proposta ora apresentada. A presente deliberação de 
Câmara (contendo a devida fundamentação) deverá ser comunicada à CCRA, para os efeitos 
previstos no DL 380/99. -------------------------------------------------------------------------  

 

3.2 – INFORMAÇÃO À CÂMARA DOS DESPACHOS EXARADOS PELA SENHORA 
VEREADORA DO PELOURO, CONFORME DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DELIBERADA EM REUNIÃO DE 2002-01-09, NOS TERMOS DO 
ART. 65, Nº. 1 E ART. 69, Nº. 2 DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO: -------------------  

A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento dos mapas anexos a esta minuta de acta, 
referentes a: --------------------------------------------------------------------------------------   

- Alvarás de Obras de Edificação emitidas no período de 18 a 29 de Agosto de 2003 ---------  

- Projectos indeferidos durante o mês de Agosto de 2003 --------------------------------------  

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 13:45 horas. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


