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Aos TRINTA E UM de AGOSTO  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 

- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 

- ARMANDO FRANCISCO 

 

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

- MANUEL COELHO CARVALHO (Férias) 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS (Férias) 

 

 

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 – EXPEDIENTE PÚBLICO: ----------------------------------------------------------------------------- 

1 – OTÍLIA GONÇALVES SILVA – Acidente na Estrada do Bairro Novo da Provença:  

Esteve presente a propósito de um acidente na estrada que dá acesso ao Bairro Novo da 
Provença, onde existiam buracos e gravilha solta e, a munícipe, para se desviar de um ciclista 
parado na via, apanhou gravilha que a levou a embater noutro veículo. -------------------------  

O Sr. Vice-Presidente esclareceu que do processo consta que há uma marca no chão de 
travagem de 24 metros, daí que a Companhia de Seguros e a Câmara entendem que não têm 
responsabilidade neste acidente, após ouvidos peritos e fiscais municipais que, emitiram 
pareceres negativos quanto à responsabilidade da Câmara.--------------------------------------  

Foi assim informada de novo que, a CMS não pode assumir a responsabilidade do acidente, 
conforme se comprova pelo relatório da Companhia de Seguros. -------------------------------  
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Não havendo munícipes inscritos, nem presentes na sala que pretendessem intervir, o Sr. 
Vice-Presidente, declarou encerrada a Reunião. -------------------------------------------------  

 

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

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Vice-Presidente declarou encerrada a 
reunião. Eram 15:30 horas. -----------------------------------------------------------------------  

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

O Vice-Presidente, 

_________________________________ 


