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ANÚNCIO N.º 

Registo n.º 17225/2021  
 

Filipa Marta Torres Faria, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências 
delegadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, e da alínea e) n.º 1 do artigo 112.º do Código do 
Procedimento Administrativo, notificam-se todos os titulares dos lotes integrados no 
Loteamento Quinta do Meio – Sines, para no prazo de dez dias, a contar da data da 

publicação do presente anúncio em Diário da República, se pronunciarem sobre as 
alterações a introduzir à operação de loteamento. ----------------------------------------------- 

A alteração proposta visa redefinir os espaços comerciais previstos em sede de loteamento 

para o Lote 8 da Urbanização da Quinta do Meio, afetando-os a “Habitação”, nomeadamente 
o aumento do n.º de fogos de 48 para 54 e diminuição do n.º de frações comerciais de 19 
para 0, sem qualquer variação das áreas, nem de quaisquer outros parâmetros urbanísticos. 

A proposta da alteração da operação de loteamento encontra-se disponível, para consulta, 
no sítio de internet da Câmara Municipal de Sines (www.cmsines.pt) e na Divisão de 
Ordenamento do Território - Edifício Técnico, Estrada N.ª Sr.ª dos Remédios-Sines, todos os 

dias úteis, das 9H00 às 15H30 horas. ------------------------------------------------------------- 

Sines, Paços do Concelho, 27 de agosto de 2021.  

 

A Vereadora 
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 01 de junho de 2021) 
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