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MINUTA 

Aos 24 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 PÚBLICA  da Câmara 
Municipal de Sines, estando presentes. ----------------------------------------------------------  

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

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

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

-JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA - FÉRIAS 

 

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

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

 

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 15:00 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: -----------------------------------------------------------------------------  

INSCRITOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1 – ORLANDO GONÇALVES  E OUTROS MORADORES DO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL D. PEDRO I: ----------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Engº Orlando em documento que no final será entregue à Câmara, sobre o mau estado 
dos arranjos exteriores do respectivo loteamento, referindo até desconhecer o nome do 
Loteamento. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Terminam solicitando o início das obras e atribuição de nome ao Largo assim como os 
números de polícia, foram ainda referidos os incómodos causados pelos camiões TIR  .-------  

O Sr. Presidente explicou que  a obra já devia estar feita há muito tempo. Foi feita uma 
programação da qualificação da Cidade de Sines, incluíndo a parte   do Loteamento do D. 
Pedro I. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que este tipo de obras em Loteamentos Municipais com lotes vendidos, não são 
comparticipadas. ---------------------------------------------------------------------------------   

Foi já lançado concurso mas chegou-se à conclusão que a obra era demasiado cara, pelo que 
se optou pela sua anulação. ----------------------------------------------------------------------  

Entretanto foi decidido reformular o processo e uma parte da obra será feita por 
Administração directa e outra por empreitada, após o competente concurso. -------------------  

No entanto não é possível fazer esta obra com o orçamento actual, só o será com o orçamento 
de 2004. ------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto pensa que de imediato deverão ser feitos massissos, de forma a evitar a entrada de 
camiões pesados no antigo Parque TIR. ---------------------------------------------------------  

Compreende os incómodos dos moradores, mas a seu tempo a obra será realizada já que neste 
momento ela é já prioritária . Não se trata de desatenção, antes se deve ao facto de só haver 
um concorrente e apresentar preços muito elevados. --------------------------------------------  

Dentro de um mês o acesso ao Largo fica vedado, a questão da limpeza, o Sr. V. Armando 
verá a melhor forma e a melhor altura para a realizar. -------------------------------------------  

A saída mesmo na curva é até perigosa. ---------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente com o Sr. V. Armando e o Sr. Director do DOA irão ao local verificar o que 
é que se pode fazer de imediato para minimizar a falta das obras. ------------------------------  

Para o efeito o Sr. Engº será contactado. ---------------------------------------------------------  

 

2 – Dª MARIA ADELINA SOBRAL:----------------------------------------------------------------------  

Moradora na Travessa Everardo Pidwell, sobre questões de higiéne no quintal contíguo ao 
seu. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente pediu à municípe que aguardasse para fazer ficha de atendimento a enviar 
para a Fiscalização Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 

DEPOIS DA ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente informou que irá decorrer em Sines no próximo dia 26.09.2003 a Oficina 
Estratégica, promovida pela AMLA- Associação de Municípios do Litoral Alentejano e que 
pretende debater as questões do desenvolvimento Rural e Turístico. ---------------------------  

Os trabalhos decorrem durante todo o dia na Sala de Sessões da Câmara. ----------------------  
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Foi agendada a próxima reunião ordinária de Câmara que se devia realizar 4ª Feira dia 
1.10.2003, para Sexta – Feira dia 3.10.2003 à hora habitual, dado que o Sr. Presidente tem 
questões nesse dia a fazer inadiáveis. ------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

O Presidente, 

_________________________________ 


