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Aos 29 de SETEMBRO  de  DOIS MIL E QUATRO, 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 - ----------------------------------------------------------------------------  

SR. ANTÓNIO AGOSTINHO LOURENÇO/ SR. FRANCISCO SILVA - Mau Estado 
de Conservação da Estrada da Afeiteira/ Ligação da Rede de Esgotos:-------------------------  

Os munícipes presentes: Sr. António Lourenço e Sr. Francisco Silva, expuseram a situação em 
que se encontra a Estrada da Afeiteira junto às  suas Habitações, referindo a existência de 
buracos no piso e empoeiramento que perturbam a circulação automóvel e o acesso às 
habitações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referem um abaixo assinado enviado à CMS em Setembro e a resposta do Presidente sobre as 
reparações a curto prazo o que ainda não se verificou. ---------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Câmara, informou que esta situação se deve a obras realizadas pela 
Câmara naquele local, com a colocação de condutas de águas e esgotos e execução  dos 
ramais de ligação de água e esgotos às habitações do aglomerado  de  casas. --------------------- 
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Referiu também que tinha dado instruções para completar esta obra com a repavimentação 
daquele troço de estrada e que ia de imediato solicitar informações aos serviços sobre a não 
conclusão destas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. António Lourenço referiu ainda problemas com a fossa séptica existente junto à sua 
habitação, relacionados com o esvaziamento e com chuvas. --------------------------------------------  

O Sr. Presidente informou que com a ligação dos esgotos das casas à rede de esgotos estes 
problemas desaparecem procedendo-se ao encerramento das fossas existentes. --------------------  

  

Sr. Vereador Armando, esclareceu também que segundo os serviços,  a colocação dos ramais 
estavam previstos  para o inicio desta semana, pelo que está situação terá que ser revista com 
os serviços responsáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Sr. Presidente, informou os munícipes presentes, que a Câmara irá dar uma resposta 
definitiva, durante a próxima semana, após reunião com o Vereador responsável e o Director 
de Departamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Os munícipes presentes, chamaram ainda atenção da Câmara para a necessidade de limpeza 
da estrada da Afeiteira desde o Restaurante a Barranca até ao final da Estrada. --------------------  

Sr. Vereador Armando, referiu que já foram dadas ordens aos serviços nesse sentido. -----------  

Os munícipes alertaram  também para a falta de pressão da água da rede. ---------------------------  

  

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 15.30 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,______________________________, Carmen Dulce Santana Ramos, Assistente 
Administrativa Especialista, que lavrei a presente acta, a subscrevo.----------------------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


