
 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

ACTA N.º 48/2004  
 

 (Reunião 2004-12-21) 
  Pág. 1  
 

 

Aos VINTE E UM de DEZEMBRO  de  DOIS MIL E QUATRO , 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 11:00 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 - ORDEM DE TRABALHOS:----------------------------------------------------------------------------  

1 – ATRIBUIÇÃO DOS 124 FOGOS:---------------------------------------------------------------------  

1.1 – Aprovação da Lista Actualizada; --------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente referiu que, na sequência da lista já aprovada pela Câmara, foram 
introduzidas pequenas correcções pelo que se torna necessário avaliar e aprovar. -----------------  

Mereceu, por unanimidade, a seguinte deliberação: “Aprovadas as alterações propostas nos 
termos em que se apresentam fundamentadas”. ------------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Idalino referiu que se deviam notificar todos os que ficaram em lista de espera 
para o caso de pretenderem reclamar no âmbito do C.P.A.----------------------------------------------  

 

1.2 – Aprovação da Minuta do Contrato de Arrendamento;---------------------------------------  

Foi lida a minuta, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------  

1.3 - O Sr. Vice-Presidente propôs, tendo sido aceite por unanimidade, que se analisasse o 
Inventário do Património do Município actualizado a 16 de Dezembro de 2004. ------------------  



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 48/2004  

 
 Reunião (2004-12-21) 
  Pág. 2  de 1 
Mereceu, por unanimidade, a deliberação de “Aprovado. Enviar à Assembleia Municipal”. ----  

O Sr. Presidente, com o consenso de todos os Vereadores, deu ainda as seguintes 
informações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• O Sr. Ministro do Ambiente esteve em Santiago do Cacém no dia 17.12.2004, onde foi 
assinado com a AMAGRA o Protocolo para a recolha selectiva de resíduos urbanos. -------  

• Foi ainda anunciada a aprovação dos Sistemas Intermunicipais de Águas e Saneamento 
Básico, cuja candidatura o Sr. Ministro se comprometeu a enviar para Bruxelas. -------------  

O Sr. Vereador Idalino lamentou que não tivesse havido convite aos Srs. Vereadores em 
regime de não permanência, e gostaria de estar ao corrente da evolução desta candidatura. -----  

• O Sr. Presidente informou ainda que foi finalmente aprovada pela Unidade de Gestão da 
CCDRA a candidatura da Biblioteca e Centro de Artes de Sines, ontem dia 20.12.2004. ---  

• Na sequência do Processo de Atribuição dos 124 Fogos, foi assinada a escritura de 
compra e venda entre o INH e a Empresa Edifer, tendo a CMS na mesma data assinado o 
contrato-promessa de compra e venda dos referidos fogos, com o INH.-------------------------  

• Mais informou e convidou todos os Vereadores para a Cerimónia de atribuição dos 124 
fogos a realizar no dia 23 do corrente mês, pelas 11 horas. -----------------------------------------  

 

E nada mais havendo a tratar foram os trabalhos encerrados. -------------------------------------------  

 

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, 

_________________________________ 


