
 
 

> NIPC  502 563 010 * LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES ) +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: info@mun-sines.pt < 

MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Destaques da reunião  
de Câmara de 13 de Novembro 

 
Na reunião da Câmara Municipal de Sines realizada no dia 13 de Novembro de 2008 foram 
tomadas várias decisões com relevância para o município. Entre elas, destacam-se: 
 
• Aprovado o envio para discussão pública do Plano de Pormenor da Cova do Lago, que abrange 
área a norte da cidade de Sines a afectar a complexo turístico constituído por duas unidades 
hoteleiras, restaurante, conjunto de moradias para turismo e equipamentos e espaços lúdicos de 
lazer. 
 
• Aprovada a adjudicação da execução do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro 
Histórico de Sines à empresa MW Planeamento e Arquitectura, Lda., pelo valor de 125000 euros 
+ IVA e um prazo de 150 dias. Este plano servirá de suporte e orientação às intervenções de 
qualificação da zona histórica. 
 
• Aprovada a adjudicação da execução do projecto da Escola Básica e Jardim-de-Infância 
integrada na Escola EB 2,3 Vasco da Gama à empresa Inplenitu – Arquitectura e Soluções, Lda., 
pelo valor de 49500 euros +IVA. 
 
• Aprovada a operação de Loteamento Municipal da Rua da Floresta, destinada à construção de 
dois edifícios de habitação colectiva, com 28 fogos, para realojamento de famílias de Sines.  
 
• Aprovado acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sines e o Agrupamento Vertical 
de Escolas de Sines para o ano lectivo 2008/2009. O acordo estabelece um apoio da autarquia ao 
agrupamento no valor de 9780 euros para aquisição de material didáctico (10 euros por aluno) e 
visitas de estudo (100 euros por grupo ou turma). 
 
• Aprovada adesão da autarquia à iniciativa “Cidades para a vida – Cidades contra a pena de 
morte”, desenvolvida pela Comunidade de Sant’Egídio, com o apoio da Coligação Mundial 
Contra a Pena de Morte. Neste âmbito, o Dia Mundial “Cidades para a Vida”, 30 de Novembro de 
2008, será assinalado em Sines com uma acto público a realizar na Alameda da Paz. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


