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Aos DOZE de ABRIL  de  DOIS MIL E CINCO, 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 18.00 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:----------------------------------------------------------------------------  

2.1 – SR. PRESIDENTE – Apreciação dos Documentos de Prestação de Contas do 
Exercício de 2004: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente fez a apresentação dos documento, referindo em especial a diminuição das 
receitas, e o facto dos presentes documentos não reflectirem as obras feitas já que muitas 
estão em fase de acabamentos e outras em plena execução. ---------------------------------------------  

Ressalvou o Sr. Preside nte que o ano de 2004 foi o ano mais importante em termos de obras, 
para Sines, dos últimos anos, já que neste momento só se vê a construção, mas dentro de 
pouco tempo ver-se-á a obra feita e o seu resultado. ------------------------------------------------------  

Os documentos de prestação de contas do exercício de 2004 foram aprovados por maioria 
com os votos contra dos Sr.s Vereadores Idalino, Braz e Vinagre que apresentaram declaração 
de voto que ficará apensa à presente  acta . ------------------------------------------------------------------  
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2.2 – SR. PRESIDENTE – Proposta de Atribuição de Medalhas de Mérito Desportivo 
Municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade a proposta do Sr. Presidente de atribuição de Medalhas 
de Mérito Desportivo, a entregar nas comemorações do 25 de Abril de 2005. ----------------------  

Enviar à Assembleia Municipal para aprovação.-----------------------------------------------------------  

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

E, não have ndo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 19.30 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


