
 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

ACTA N.º 41/2003 
 (Reunião 2003-12-05) 
  Pág. 1 

MINUTA 

Aos CINCO de DEZEMBRO  de  DOIS MIL E TRÊS, nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
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 11:50 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. ---------------------------  

 

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

1 – OPÇÕES DO PLANO PARA 2004-2007 E ORÇAMENTO MUNICIPAL 2004: -------  

Presente as Opções do Plano para 2004-2007 e o Orçamento Municipal para 2004. -----------  

O Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente explicaram o conteúdo e orientações dos documentos 
em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Idalino interveio, em nome dos Srs. Vereadores do P.S., considerando que o 
documento sobre as opções estratégicas é bom e importante para Sines, mas que não se 
concretiza..., portanto votam contra o Plano e Orçamento. --------------------------------------  

O Sr. Vereador Idalino prometeu entregar declaração de voto por escrito posteriormente, e a 
qual está apensa à presente acta dela fazendo parte integrante.----------------------------------   
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 Depois de analisados, mereceram a seguinte deliberação: --------------------------------------  

“Aprovados, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores,  Idalino José, António 
Braz e João Vinagre, as Opções do Plano da Câmara Municipal de Sines para 2004 – 2007, e 
o Orçamento Municipal para 2004. --------------------------------------------------------------  

O Sr.  Vice Presidente salientou para que conste  na Acta, que apreciou  e votou os 
documentos, apesar de no Orçamento Municipal constarem subsídios a atribuir ao Centro 
Cultural Emmérico Nunes, do qual é associado e Membro dos Corpos Gerentes, e ainda 
subsídios à Associação Resgate  da qual um seu familiar é Membro dos Corpos Gerentes, por 
entender que os documentos são apreciados na generalidade não podendo abster-se de 
participar no debate e  aprovação.----------------------------------------------------------------  

 

Apesar de se tratar de Reunião Extraordinária o Sr. Vice Presidente colocou dois assuntos, 
tendo toda a Câmara aceite apreciar  as duas questões vigentes. --------------------------------  

 

1 – Processo judicial intentado contra a Câmara Municipal pelo Sr. Manuel dos Santos, que 
pretende a aquisição da propriedade do solo por usucapião do espaço ocupado pela 
carpintaria.----------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de debatidas as diversas questões, nomeadamente  a hipótese de tentativa de 
conciliação que terá lugar   no próximo dia 11.12.03, foi  por unanimidade deliberado: -------  

“ A CMS, mantém a sua posição de não  transigir  quanto à propriedade do solo atento o 
tempo que  já decorreu desde a  constituição do loteamento municipal e insistência da Câmara 
para que deixasse vago o espaço de forma a permitir a venda dos lotes para auto-construção”.  

 

2 –  Venda em Processo de Execução Fiscal das Benfeitorias construidas pela Pavisines               
no lote nº100 da Zil II, a realizar no próximo dia 10.12.03. -------------------------------------  

A CMS delibera, por unanimidade, exercer o direito de opção na venda das referidas 
benfeitorias.  -------------------------------------------------------------------------------------        

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 12:30 horas. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


