
 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

ACTA N.º 28/2008 
 

 (Reunião 2008-10-27) 
  Pág. 1 
 

 

Aos VINTE E SETE de OUTUBRO  de  DOIS MIL E OITO , 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- CARLOS ALBERTO DA SILVA 

- ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

Falta Justificada: Falta Justificada: Falta Justificada: Falta Justificada:     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

- Sr.ª Vereadora Carmem Isabel Amador Francisco  ---------------------------------------------------  

Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

1. Proposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sine1. Proposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sine1. Proposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sine1. Proposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines s s s     --------------------------------        

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 16:30 horas. ---------------------------- 

IIII    ––––    Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 ----    Proposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e LogístiProposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e LogístiProposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e LogístiProposta de Aprovação do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines ca de Sines ca de Sines ca de Sines     

Na sequência da discussão pública do PU da ZIL’s foram feitas sugestões no que concerne aos 

índices de construção de lotes pequenos e respectiva percentagem, sendo que a equipa do Plano 

analisou as sugestões e conclui por aceitar as mesmas.  ------------------------------------------------  

A Sr.ª Vereadora Marisa congratulou-se pelo facto de se conseguir que um Plano entrasse em vigor 

em tão curto espaço de tempo, pelo que a equipa do plano está de parabéns, assim como os técnicos 

da câmara da área do planeamento que estiveram envolvidos, em colaboração, na elaboração do PU 

da ZIL’s.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Sr. Presidente no uso da palavra referiu que este foi um trabalho de equipa, de qualidade e 

célere, com os objectivos de assegurar a expansão da Refinaria, bem como para acolher novos 

investimentos de unidades industriais e logística.  -----------------------------------------------------  

Referiu ainda que a escolha da equipa, para a elaboração do Plano, foi reflectida, quer pela 

experiência que têm e capacidade de gerar bons consensos, quer pela experiência do coordenador 

do Plano – Prof. Costa Lobo – junto da administração central.  ---------------------------------------  
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Mais referiu que este Plano tem em conta o enquadramento urbano, paisagístico e ambiental, 

sendo que vai ser plasmado no novo PDM, pelo que é um instrumento muito importante para o 

desenvolvimento do território e Cidade de Sines.  -----------------------------------------------------   

Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação:    Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Plano de Urbanização da ZIL’s, bem como Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Plano de Urbanização da ZIL’s, bem como Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Plano de Urbanização da ZIL’s, bem como Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Plano de Urbanização da ZIL’s, bem como 

as propostas decorrentes do relatório de ponderação dos resultados da discussão pública. A CMS as propostas decorrentes do relatório de ponderação dos resultados da discussão pública. A CMS as propostas decorrentes do relatório de ponderação dos resultados da discussão pública. A CMS as propostas decorrentes do relatório de ponderação dos resultados da discussão pública. A CMS 

delibera, ainda, remeter a proposta de Plano à Assembleia Municdelibera, ainda, remeter a proposta de Plano à Assembleia Municdelibera, ainda, remeter a proposta de Plano à Assembleia Municdelibera, ainda, remeter a proposta de Plano à Assembleia Municipal para apreciação e eventual ipal para apreciação e eventual ipal para apreciação e eventual ipal para apreciação e eventual 

aprovação da mesma. Mais, a CMS congratulaaprovação da mesma. Mais, a CMS congratulaaprovação da mesma. Mais, a CMS congratulaaprovação da mesma. Mais, a CMS congratula----se por ter sido possível garantir o cumprimento do se por ter sido possível garantir o cumprimento do se por ter sido possível garantir o cumprimento do se por ter sido possível garantir o cumprimento do 

cronograma definido para a elaboração do Plano, realçando o empenho e trabalho da equipcronograma definido para a elaboração do Plano, realçando o empenho e trabalho da equipcronograma definido para a elaboração do Plano, realçando o empenho e trabalho da equipcronograma definido para a elaboração do Plano, realçando o empenho e trabalho da equipa do a do a do a do 

Plano e dos técnicos da CMSPlano e dos técnicos da CMSPlano e dos técnicos da CMSPlano e dos técnicos da CMS    envolvidosenvolvidosenvolvidosenvolvidos    neste processo. neste processo. neste processo. neste processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A CMS tomou conhecimento da conclusão dos pedidos de desafectação de RAN e REN. A CMS tomou conhecimento da conclusão dos pedidos de desafectação de RAN e REN. A CMS tomou conhecimento da conclusão dos pedidos de desafectação de RAN e REN. A CMS tomou conhecimento da conclusão dos pedidos de desafectação de RAN e REN.     --------------------------------------------                

IIIIIIII    ----    ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO:     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a reunião.

 Eram 17:00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Helena Isabel Silva Santos Leal, Secretária, que lavrei a presente acta, a subscrevo. -------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


