MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Deliberações da reunião
de Câmara pública de 21 de Maio
A Câmara Municipal de Sines, em reunião pública realizada no dia 21 de Maio, tomou, entre
outras, as seguintes deliberações:
•

Aprovado o projecto de arquitectura do Pavilhão Polidesportivo de Porto Covo.
Preparado para basquetebol, voleibol, andebol, futebol, badmington, ginástica, ténis de
mesa, esgrima, entre outras modalidades, o pavilhão terá 44m de comprimento, 26m de
largura e 7m de altura, com uma área de jogo de 40m x 20m. Orçada em 600 mil euros, a
obra será custeada e executada pela Filigalva, no âmbito do acordo estabelecido com a
Câmara Municipal de Sines para o Plano de Pormenor da Cova do Lago, cujo
empreendimento turístico será da responsabilidade daquela empresa.

•

Aprovado parecer que considera que a Declaração de Impacte Ambiental emitida pela
Agência Portuguesa de Ambiente sobre o projecto de reconversão e loteamento da
Refinaria de Sines não cumpre o estipulado no Plano de Urbanização da Zona Industrial e
Logística de Sines e não reflecte as preocupações fundamentais da Câmara Municipal de
Sines, traduzindo-se numa insegurança do ponto de vista ambiental e na possibilidade
de colocar em causa o abastecimento público de água potável. Entre os pontos
considerados problemáticos pela autarquia estão a ausência de garantias de que não
voltarão a acontecer descargas de águas pluviais com hidrocarbonetos na Ribeira dos
Moinhos e o não acautelamento devido da protecção do aquífero.

•

Aprovada realização de um contrato de planeamento com a Sociedade de Urbanização
da Quinta das Flores, de modo a permitir à autarquia tornar-se proprietária de um
terreno de 2542 m2 na área do Plano de Pormenor da Zona de Expansão Norte da
Cidade de Sines. Este terreno destina-se à instalação da Unidade de Cuidados
Continuados de Saúde que se encontra em processo de candidatura pela Santa Casa da
Misericórdia de Sines. As Unidades de Cuidados Continuados de Saúde prestam apoio a
pessoas dependentes que não encontram a resposta especializada adequada nem nos
hospitais nem os lares de terceira idade.

•

Aprovado o lançamento de um concurso público para aquisição do Monumento do
Pescador, sendo os critérios de selecção da proposta o valor estético e a preservação
dos valores históricos e culturais. O monumento ficará instalado na Avenida Vasco da
Gama, junto à subida da Estrada da Ribeira.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).

>

NIPC 502 563 010

*

LARGO RAMOS DA C OSTA – 7520-159 SINES

)

+351 – 269 630 600

F AX +351 – 269 633 022 E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt

<

