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Aos DEZANOVE de SETEMBRO 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 14:15 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 – PONTO ÚNICO:-------------------------------------------------------------------------------------------1.1 – FIXAÇÃO DA TAXA DE DERRAMA: ----------------------------------------------------------O Sr. Presidente apresentou a proposta de manter a mesma taxa que em anos anteriores, que
foi de 10% sobre a colecta do IRC. -------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Idalino propõe que a CMS baixe a Taxa de Derrama em 50%. ----------------O Sr. Presidente considera irrealista esta proposta, atendendo à situação financeira do
município, e ainda com base no facto de só as grandes empresas é que pagam derrama já que,
a mesma incide sobre os rendimentos gerados na área do município. --------------------------Aprovada, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores Idalino, Braz e Vinagre, a
Taxa de Derrama para 2006 de 10%, dado considerar-se uma receita importante para o
Municíp io, sendo que a maior parte da receita provém de grandes Empresas. ------------------
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O Sr. Presidente propôs, atendendo a que o feriado de 5 de Outubro coincide com uma quartafeira, que a reunião ordinária se realize dia 4 de Outubro às 10 horas, o que foi aceite por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------Mais informou o Sr. Presidente que se vai realizar em Sines na APS, uma conferência sobre o
Mar no dia 23 de Setembro, pelo que o Sr. Presidente convidou todos os eleitos a estar
presentes e participar. ---------------------------------------------------------------------------III – ENCERRAMENTO: -----------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião.
Eram 14:45 horas. -------------------------------------------------------------------------------E
eu,______________________________,
Lídia Maria Silvestre Afonso de Magalhães,
Chefe de Divisão de Administração Geral, que lavrei a presente acta, a subscrevo. --------------O Presidente,
_________________________________

