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Aos VINTE E SETE de JULHO  de  DOIS MIL E CINCO, 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. -------------------------------------------------  

VICE PRESIDENTE: - JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, que presidiu aos trabalhos. 

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

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

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

- MANUEL COELHO CARVALHO (Por estar em reunião inadiável 
fora do Município) 

 

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

Inscritos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Sr. José Inácio Sousa Guerreiro:------------------------------------------------------------------------ 

Referiu ser residente em Grândola e natural do Cercal do Alentejo. ----------------------------  

Foi recebido pelo Sr. Presidente onde falaram sobre a homenagem aos músicos do Litoral 
Alentejano. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta entrou na AMLA e pensa que o processo está parado. ------------------------------  

Por outro lado pretende criar uma Associação para apoio às Bandas Filarmónicas. ------------  

O Sr. Vice Presidente explicou que todas as Câmaras apoiam as respectivas Bandas, e a 
AMLA já organizou Encontro de Bandas com concertos em todos os concelhos. --------------  
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É normal que qualquer proposta de iniciativa no âmbito do Litoral Alentejano vá para a 
AMLA já que se trata da Associação dos cinco municípios. ------------------------------------  

Quanto á criação de uma Associação, depende da iniciativa privada, que naturalmente terá 
depois os apoios das diversas Câmaras. Mas convém não esquecer que as próprias Bandas já 
são Associações. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente será informado e a C.M.S. poderá sugerir à AMLA a inclusão no Plano de 
Actividades do próximo ano do novo Encontro de Bandas do Litoral Alentejano. -------------  

O Sr. Guerreiro referiu que o que pretende é uma homenagem aos músicos de todos os 
concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

2 – Fernando Ferro – Limpeza: ----------------------------------------------------------------------------- 

Reside na Rua Júdice Fialho, onde só há dois grupos de contentores na transversal da Rua, e 
que lhe parece nunca foram lavados, o que faz com que os utilizadores para não os abrirem, 
deitem o lixo para o chão. ------------------------------------------------------------------------  

Sugere a lavagem dos contentores e o aumento do seu número. ---------------------------------  

Os passeios estão cheios de dejectos de animais e não vê ninguém a lavar, já que é uma zona 
nova, pelo que se espera melhores cond ições. ---------------------------------------------------  

O Vice-Presidente agradece as sugestões e a presença na Reunião Pública, atendendo a que 
aquela zona ainda está em obras é de facto mais difícil manter a zona limpa.-------------------  

A lavagem de contentores, é feita pela A.M.L.A. e é suposto serem lavados uma vez por mês. 
A C.M.S. irá diligenciar de forma a garantir a lavagem regular. Informou ainda que está 
previsto a curto prazo a instalação de contentores enterrados o que irá melhorar a situação. ---    

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eram 16:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


