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Aos 29 de JUNHO 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.------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE:

- MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos.

VEREADORES:-------------------------------------------------------------------------------------------------- IDALINO SABIDO JOSÉ
- JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA
- ANTÓNIO LUÍS BARREIROS BRAZ
- JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE
- ARMANDO FRANCISCO
FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------ MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS
Por se encontrar de férias

Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião, eram 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:---------------------------------------------------------------------------SR. ERNESTO CASÍMIRO ESPADA:------------------------------------------------------------------Instalação de uma Unidade Hoteleira na Zil II, em Sines. ----------------------------------------------O pedido foi formalizado em Julho de 2004, e era uma Unidade de Discoteca, o que veio a ser
indeferido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi feita nova abordagem mas já para Unidade de Restauração, pedido de Março de 2005, que
incluía uma área para a prática de “Desportos Radicais “. ----------------------------------------------Pretende saber se há ou não algum impedimento legal, nomeadamente em sede de
Regulamento da Zil II. ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente :-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Esclareceu que o Regulamento da Zil II prevê a existência de dois equipamentos hoteleiros. -No entanto considera que é tempo de proceder a uma revisão do Regulamento, tendo em
conta as evoluções havidas e a expansão da Zil – com novos serviços e actividades devendo a
Câmara analisar as possibilidades de instalação de novas unidades de restauração e bebidas,
de acordo com as necessidades da Zil e da Cidade, devendo esta pretensão ser reanalisada em
reunião posterior da CMS. ------------------------------------------------------------------------------------- .
Nas apreciações anteriores não houve condições para aprovar o projecto. --------------------------Sr. Vice-Presidente :--------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que se tem oposto à criação de mais espaços para Restauração, atendendo ao grande
número de superficiários interessados em instalar este tipo de equipamentos nos armazéns,
alguns já construídos. -------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à instalação de Discoteca não concorda por achar que a localização não é a adequada.Quanto à instalação de Restaurante se o Sr. Presidente o quiser aprovar dá o seu acordo.-------A Câmara irá de novo analisar o projecto para o lote em causa.---------------------------------------III – ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião.
Eram 15.45 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,
_________________________________

