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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

E 

CONTA DE GERÊNCIA 

2019 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

Exmº Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 

Exmos(as). Srs(as) Membros da Assembleia de Freguesia 

 

Dando cumprimento ao estipulado na alínea e) do n.º 1 do art.º 16º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, aqui estamos para vos apresentar os documentos de 

prestação de contas relativamente ao exercício do passado ano 2019, para vossa 

apreciação e votação. 

 

A Conta de Gerência do ano de 2019 é o reflexo do cumprimento das regras e 

normas que orientam a contabilidade orçamental, nomeadamente no que diz respeito à 

cabimentação e registo das operações de receita e despesa. 

 

De acordo com o POCAL e restante legislação aplicável, a informação 

apresentada é produzida pelas diversas peças que compõem a contabilidade orçamental.  

 

  A informação relativa à prestação de contas da Junta de Freguesia de Sines é 

apresentada nos seguintes mapas:  

 

1. Fluxos de Caixa;  

2. Operações de Tesouraria;  

3. Fluxos de Caixa – Receita detalhada;  

4. Fluxos de Caixa – Despesa detalhada;  

5. Controlo Orçamental – Orçamento da Receita; 

6. Controlo Orçamental – Orçamento da Despesa; 

7. Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos; 

8. Execução anual do Plano das Ações mais Relevantes; 

9. Modificações Orçamentais – Orçamento da Receita; 
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10. Modificações Orçamentais – Orçamento da Despesa; 

11. Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos; 

12. Modificações ao Plano das Ações mais Relevantes; 

13. Outras Dívidas a Terceiros; 

14. Transferências Correntes - Orçamento da Receita; 

15. Transferências Correntes - Orçamento da Despesa; 

16. Rácios - Ano 2019; 

17. Gráfico – Receitas e Despesas 2019; 

18. Saldos disponíveis em 31.12.2019; 

19. Quadro Resumo das Receitas e Despesas 2019. 

 

Solicitamos assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 9º da lei inicialmente 

citada, que esta digna Assembleia proceda à apreciação e votação destes documentos e 

colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam 

formular. 
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INICIATIVAS DA JUNTA DE FREGUESIA 
 

 Realizámos o 28º desfile do Carnaval dos Pequeninos que, mais uma vez, contou 

com a colaboração do Teatro do Mar. Participaram no desfile os infantários públicos 

e privados, escolas do 1º ciclo do Concelho, Unidade de Multideficiência do 

Agrupamento Vertical de Escolas de Sines e também, os professores das AEC’s. 

Oferecemos trofeus às Escolas e Infantários que participaram nesta iniciativa.   

 

 Pela 10ª vez, realizámos o Baile de Máscaras Sénior, tendo a Junta de Freguesia 

atribuído medalhas aos 3 primeiros classificados no concurso de máscaras e também 

vários prémios oferecidos pelo comércio local a todos os participantes.  

 

 Conjuntamente com a CLDS Espiga, realizámos a atividade “Dia da Árvore no 

Bairro Municipal da Floresta”. 

 

 No âmbito das férias da Páscoa proporcionámos às crianças do ATL uma visita ao 

Jardim Zoológico de Lisboa. Alugámos autocarros para transporte das crianças até 

Grândola e a restante viagem até Lisboa foi feita de comboio. 

 

 No dia 17 de abril, as crianças do ATL participaram numa iniciativa conjunta com o 

Espaço Sénior do Jardim das Descobertas com o objetivo de promover o contacto e 

transmissão de conhecimento entre a população sénior e os mais jovens. 

 

 No âmbito do concurso de ideias “Ciência e Tecnologia ao Serviço do Ambiente” e, 

a pedido da ETLA, aceitámos ser parceiros para ser instalado e testado o protótipo do 

projeto “Step-on-it”. 

 

 Participámos no Programa Ocupacional de Verão para Jovens – Programa Mãos à 

Obra, promovido pela Câmara Municipal de Sines, integrando uma jovem no ATL, 

de 1 a 12 de julho. 

 

 Em colaboração com a Proteção Civil de Sines e com a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil - Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, 

procedemos a duas apresentações nas zonas rurais do Casoto e Paiol, nos dias 17 e 

20 de maio respetivamente, sobre a Prevenção dos Incêndios Florestais – Aldeias 

Seguras Pessoas Seguras. 

 

 No âmbito das férias escolares e à semelhança do ano anterior, levámos as crianças 

do ATL ao Rio da Figueira, em Santiago do Cacém, para usufruírem das piscinas 

daquele espaço. 

 

 Também no âmbito das férias escolares, as crianças do ATL frequentaram a praia 

durante os meses de julho e agosto. 

 

 

 



- pg.  5 de 18 -   

 

  ___________________________________________________________________________________   
NIPC   507 002 440LARGO RAMOS DA COSTA, N.º 21 B – 7520 SINES+351 – 269 – 87 02 00     FAX   +351 – 269 – 87 02 01

     FREGUESIA DE SINES 

 

 Contámos com a colaboração de dois jovens da Resgate – Associação de Nadadores 

Salvadores do Litoral Alentejano para acompanharem as crianças na praia durante 

uma quinzena de julho, no âmbito do projeto “Férias na Gaivota 2019”.  

 

 Tal como em anos anteriores, organizámos o tradicional “Banho 29” na Praia Vasco 

da Gama que contou com a colaboração da Arte Velha e a participação dos 

Skalabatuka, da Escola de Capoeira de Sines “Sul da Baía” e do Grupo Compadres 

da Prosas, tendo sido oferecido um lanche a todos os participantes.  

 

 Durante o período das férias escolares, de junho a agosto, frequentaram o projeto 

“Férias na Gaivota” 61 crianças dos 6 aos 12 anos e no projeto “Oficinas Infantis”, 

37 crianças dos 4 aos 6 anos de idade, sendo este último projeto somente no mês de 

agosto.  

 

 Para o ano letivo 2019/2020 tivemos um total de 158 inscrições de crianças para 

frequentarem o ATL, atingindo o máximo de inscrições que o ATL pode comportar, 

sendo que 26 destas inscrições foram de novos utentes.    

 

 Associámo-nos à iniciativa “A Terra Treme” que se realizou no dia 15 de novembro, 

promovida pela CDOS – Comando Distrital de Emergência e Proteção Civil. 

 

 Abrimos inscrições de 18 a 29 de novembro para preenchimento de vagas no ATL 

mediante pedidos de férias dos utentes, no âmbito do Projeto Férias – Natal, tendo 

sido admitidas 5 crianças.  

 

 No dia 8 de dezembro realizámos a iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal” 

onde foram distribuídos presentes a todas as crianças da freguesia até aos 10 anos. 

Mais uma vez o evento contou com a participação do grupo Pó, Lama e Aventura, 

membros do Vespas Clube do Alentejo Litoral, Amigos Motards e o grupo Ases do 

Volante, bem como, a colaboração da S.M.U.R.S.S. com uma participação musical 

no coreto do Jardim das Descobertas, da Associação Gigantones e Companhia com a 

participação de vários Gigantones e das funcionárias da Junta. Contámos ainda com a 

colaboração da Arte Velha através da confeção dos sacos dos Pais-Natal. 

 

 O lanche no âmbito da iniciativa de Natal foi realizado no pavilhão da Junta de 

Freguesia. 

 

 Ainda no âmbito da iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal”, solicitámos à 

Associação de Moradores do Paiol o seu salão de convívio para encerrarmos esta 

iniciativa, assim como, o apoio da Associação através da realização de almoço 

convívio para todos os participantes. 

 

 Pelo 6º ano consecutivo realizámos o evento “Operação Crianças Felizes”, no dia 14 

de dezembro. Animando a festa tivemos o espetáculo “Casa dos Doces”, insufláveis, 

barraquinhas de jogos, piscina de bolas, carrinho de pipocas e algodão doce, entre 

outros. Contámos também com a participação dos Gigantones e com a atuação da 

Escola de Música Eunice Silva. 
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 À semelhança dos anos anteriores e em colaboração com a Associação de Moradores 

da Sonega, oferecemos presentes de Natal às crianças da Sonega até aos 10 anos. 

 

 Ainda no âmbito do Natal oferecemos às crianças do Porto de Abrigo, Mãe Sol e Lar 

Âncora alguns presentes de acordo com as idades das crianças.  

 

 O Presidente e Secretária da Junta reuniram com as escolas e infantários de Sines e 

Porto Côvo, Associação de Carnaval de Sines e Teatro do Mar para definição de 

estratégias e tema do Carnaval dos Pequeninos 2020. O tema escolhido foi “A Vida 

Marinha”. 

 

 

 

APOIOS E SUBSÍDIOS 
 

 Atribuímos subsídios às seguintes entidades: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina; 

- Associação de Moradores da Sonega; 

- Associação de Moradores do Paiol; 

- Associação Quatro Patas; 

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 744 de Sines; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Festival Terras Sem Sombra; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Resgate – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano; 

- Vasco da Gama Atlético Clube. 

 

 Oferecemos troféus às seguintes entidades: 

  

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Festa do Avante. 
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 De acordo com os protocolos de colaboração estabelecidos, atribuímos subsídios 

mensais à Arte Velha - Associação de Artesãos, perfazendo um total anual de 

2.460,00 €, à Associação Contra Regra – Teatro do Mar, no total 3.000,00 €, à 

Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense, no total de 3.060,00 € e à 

Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 

Autarquias Locais de Sines no valor anual de 2.700,00 €.   

 

 Colaborámos com a DGRSP – Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 

integrando o Sr. Jerónimo do Nascimento nos serviços da Junta de Freguesia por 

forma a cumprir 30 horas de trabalho a favor da comunidade durante o mês de 

janeiro e o Sr. José do Carmo por forma a cumprir 100 horas de trabalho a favor da 

comunidade, durante os meses de novembro e dezembro 

 

 Apoiámos a Associação de Carnaval de Sines, adquirindo caixas de espuma 

poliuretano para permitir a finalização dos carros de Carnaval. 

 

 Ainda no âmbito do Carnaval, colaborámos com a ZTV Portugal, autorizando a 

transmissão do Carnaval dos Pequeninos e apoiando a divulgação de um cartão 

publicitário da Junta de Freguesia. 

 

 Regularizámos as quotas de 2018 e 2019 da Associação de Freguesias do PNSACV. 

 

 À semelhança do ano anterior, disponibilizámos aos munícipes o serviço de 

preenchimento eletrónico do IRS do ano de 2018 pelo período de 1 de abril a 30 de 

junho. Esta colaboração teve por objetivo dar apoio na submissão da declaração ou 

validação da declaração eletrónica aos contribuintes que dispunham de menores 

recursos e meios de acesso às novas tecnologias. 

As trabalhadoras indigitadas para a realização desta tarefa deslocaram-se a Setúbal 

para receberem formação da Direção de Finanças. 

 

 Colaborámos com a Associação Caboverdiana de Sines, efetuando o transporte de 

uma mesa de ping pong das instalações da Associação até ao Agrupamento Vertical 

de Escolas de Sines. 

 

 Apoiámos a Ajudef – Apoio e trabalho para deficientes através da aquisição de 

material de escritório. 

 

 Mais uma vez colaborámos com a Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do 

Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, na realização da Festa da Nossa 

Senhora das Salas. 

 

 A 2 de julho reunimos com a Associação de Mariscadores de Sines e decidimos 

apoiar esta associação através da cedência do espaço da Rádio Sines “A Voz da 

Freguesia” para divulgação do trabalho realizado pela associação. 

 

 Adquirimos 500 águas para oferta à Cercisiago no âmbito da “Caminhada Noturna 

2019 – Percursos que Brilham”, que se realizou no dia 18 de outubro. 
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EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 
 

 As funcionárias Mónica Pinela e Ana Lúcia Venturinha participaram na ação de 

formação “Contratação Pública/Finanças Locais/Regulamentos”, realizada pela 

ANAFRE na Moita. 

 

 As funcionárias Isabel Lopes e Raquel Costa frequentaram a ação de formação 

“Orçamento de Estado para 2019 e a Gestão do Siadap” promovida pela ATAM, que 

se realizou em Beja. 

 

 As funcionárias Cristina Mata e Mónica Pinela participaram na formação “Processo 

de Contraordenação no âmbito dos regimes jurídicos de detenção de animais” 

realizada pela ATAM em Santiago do Cacém. 

 

 Face à solicitação da Escola Secundária Poeta Al Berto para admissão de alunos para 

a realização de formação em contexto de trabalho, aceitámos 4 formandos para 

realizarem esta formação no ATL “A Gaivota”. 

 

 Em parceria com o IEFP, recebemos quatro formandas da Ação de Formação 

Profissional Animador Sociocultural para efetuarem uma Formação Prática em 

Contexto de Trabalho no ATL “A Gaivota” com a duração de 210 horas, de 5 de 

agosto a 16 de setembro. 

 

 Realizou-se um protocolo de formação em contexto de trabalho com a Cercisiago 

para integração de uma jovem na área de “Empregada de higiene e limpeza”. 

 

 Reunimos com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional no sentido 

de se desenvolver formação contínua de curta duração junto dos nossos funcionários, 

sendo que algumas formações tiveram início no mês de dezembro. 

 

 Recebemos as crianças do Colégio Estrela do Mar que reuniram com o Presidente 

da Junta, no âmbito do estudo das profissões. 

 

 

 

REGULAMENTOS 
 

 Aprovámos o projeto de Regulamento do Centro de Atividades de Tempos Livres – 

“A Gaivota”. 

 

 

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 

 Conforme o Decreto-Lei nº 104/2018 de 29/11/2018, aceitámos a transferência de 

competências - Instalação de Espaço de Cidadão. 
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 Durante o ano de 2019, a Junta de Freguesia de Sines não aceitou nenhuma 

transferência de competências, tendo em consideração que a apreciação geral sobre o 

processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais 

obrigavam a uma ponderação e cuidados responsáveis por parte desta Junta, para 

negociar com a Câmara Municipal e a DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais 

as verbas e a forma de assegurar as novas competências previstas no artigo 38º da 

Lei nº 50/2018. 

 

 Pela mesma razão que em 2019, apesar da posição do executivo da Junta de 

Freguesia de Sines seja concordar com a descentralização de competências e que as 

mesmas são um benefício para as populações, a ausência de conhecimento sobre as 

matérias a transferir, as condições e as suas implicações, conduzem a que também 

não se deva assumir as transferências de competências para 2020. No entanto, a Junta 

de Freguesia está disponível para a execução de protocolos administrativos com a 

Câmara Municipal de Sines que envolvam parte das competências previstas no 

Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, no art.º 2º e outros. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 As funcionárias Teresa Filipa Quaresma Gonçalves Pablo, Lénia Maria Martinho 

Santos e Paula Cristina Vicente dos Santos encontram-se em regime de mobilidade 

intercarreiras desde Junho de 2019. 

 

 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
 

 Iniciámos o procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 2 

postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional. 

 

 

 

ARMAZÉM NO BAIRRO NOVO DA PROVENÇA 
 

 Após a reunião do executivo da Junta de Freguesia de Sines com os moradores do 

Bairro Novo da Provença, realizada em 13/06/2019, fomos contactados pelo 

proprietário do restaurante “O Arado” no sentido de nos apresentar uma proposta que 

viabilizasse a continuidade do bom funcionamento do restaurante e o melhoramento 

da atividade aí desenvolvida. 

Da reunião realizada entre as partes ficou acordado fazer uma permuta entre o 

armazém do Bairro Novo da Provença, que a Junta de Freguesia é proprietária, com 

um novo armazém a construir na Zil II pela empresa IMOVAT- Mediação 

Imobiliária, Unipessoal Lda, ficando esta proprietária do armazém da Provença para 

apoio à atividade do restaurante “O Arado” e a Junta de Freguesia de Sines recebe e 
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fica proprietária do referido armazém a construir na Zil II com a mesma área (400 

mt
2
), sem quaisquer encargos financeiros para a Junta. 

O prazo de construção do armazém a construir num terreno a ceder pela Câmara 

Municipal de Sines será de seis meses. No entanto, esta solução carece de viabilidade 

legal para a sua concretização. 

 

 

 

AQUISIÇÕES 
 

 No âmbito do Carnaval, adquirimos à Ourivesaria Briosa 13 troféus para oferecer às 

Escolas, Jardins-de-infância e Infantários que participaram no desfile “Carnaval dos 

Pequeninos 2019” e 3 medalhas para oferecer aos participantes do “Baile de 

Máscaras Sénior”. 

 

 Alugámos 2 autocarros à Rodoviária do Alentejo para permitir a deslocação das 

crianças afetas ao evento do “Carnaval dos Pequeninos”. 

 

 Adquirimos 1000 balões à empresa Balões Festa e serpentinas e sacos de confettis à 

empresa Belbrinca para a iniciativa do “Carnaval dos Pequeninos 2019”. 

 

 Contratámos o serviço do Sr. Eliseu Brás para a animação do “Baile de Máscaras 

Sénior”.  

 

 Ainda no âmbito do Carnaval dos Pequeninos e Baile de Máscaras Sénior, 

adjudicámos à Companhia de Seguros Allianz Portugal o seguro de responsabilidade 

civil para estas iniciativas. 

 

 Adquirimos à empresa José Manuel Ó Brissos um termoacumulador de 80 Lts para o 

Pavilhão da Junta.  

 

 Adjudicámos à empresa Clifodois o serviço de manutenção anual dos dois 

equipamentos de ar condicionado existentes no edifício da Junta. 

 

 Realizámos uma vez mais o projeto “Férias na Gaivota”, durante o período das férias 

escolares da Páscoa e, devido ao aumento do número de utentes no ATL, 

adjudicámos à Sra. Sónia Gonçalves Sobral Maria a prestação de serviço de auxiliar 

no ATL “A Gaivota” de 8 a 18 de abril de 2019. 

 

 Adjudicámos à Rodoviária do Alentejo o aluguer de 3 autocarros para o trajeto 

Sines/Grândola/Sines para transporte das crianças do ATL, no âmbito das férias da 

Páscoa. 

 

 Adquirimos à Telgal, uma bateria UPS APC RBC55 para o Servidor dos Serviços 

Administrativos. 
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 À semelhança de anos anteriores, adjudicámos a manutenção dos extintores à 

Empresa P. Silvestre. 

 

 No âmbito das férias escolares de Verão realizou-se uma vez mais o projeto “Férias 

na Gaivota” e, devido ao aumento do número de utentes no ATL, efetuámos 3 ajustes 

diretos para prestação de serviços de auxiliar no ATL para apoio ao referido projeto, 

com as Sras. Sónia Sobral Maria, Rute Silva Gonçalves e Patrocínia Augusto 

Camacho, de 24 de junho a 31 de agosto de 2019. 

 

 Adjudicámos à seguradora Fidelidade um seguro de acidentes pessoais e outro de 

responsabilidade civil, no âmbito da iniciativa “Banho 29”. 

 

 Por urgência dos serviços e uma vez que o computador portátil utilizado nos Serviços 

Administrativos avariou e a reparação do mesmo já não se justificava, adquiriu-se 

um computador portátil HP à empresa Telgal.  

 

 Adjudicámos à empresa Versus o fornecimento de 22 placas sinaléticas para 

colocação nos aglomerados rurais. 

 

 À semelhança de anos anteriores, adjudicámos à Rodoviária do Alentejo o serviço de 

aluguer de um autocarro para o transporte das crianças entre o ATL e as Escolas 

Básicas nº 2 e 3, no período da tarde, durante o ano letivo 2019/2020. 

 

 Em virtude da funcionária Maria Guiomar se ter reformado no dia 1 de setembro, 

adjudicámos à empresa Jomarlimpa a prestação de serviços de limpeza diária de 4 

horas (dias úteis) no ATL, até estar concluído o processo do concurso para admissão 

de duas Assistentes Operacionais. 

 

 Adquirimos na Worten um aspirador para o ATL. 

 

 No âmbito do evento “Distribuição de Prendas de Natal 2019”, adquirimos 1358 

presentes às empresas Belbrinca e Ana Bela Gonçalves Correia para oferecer às 

crianças da Freguesia. 

 

 À semelhança de anos anteriores, adjudicámos à empresa Impacto Surpresa 

Unipessoal, Lda (Aquarela Mágica) a animação de Natal para a iniciativa “Operação 

Crianças Felizes” e adquirimos o serviço de confeção de pipocas e algodão doce à 

Sra. Nélia Cristina Paulos Augusto. 

 

 Adquirimos rebuçados para oferta às crianças, bem como, chocolates para oferta aos 

utentes da Cercisiago e Santa Casa da Misericórdia de Sines, ainda no âmbito da 

iniciativa “ Distribuição Prendas de Natal”. 

 

 Adquirimos mais quatro placas de sinalização à empresa Versus com indicação de 

“Bêbeda e Sines”. 
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 Procedemos à renovação do antivírus nos computadores da Junta, tendo sido 

adquirido à empresa Telgal a licença anual. 

 

 Adquirimos o serviço da BCV – Produtos de Manutenção Industrial e Serviços, Lda 

para o tratamento da processionária do pinheiro no ATL “A Gaivota”. 

 

 Contratámos os serviços da advogada, Dr.ª Amélia Lima Cruz, para análise e 

proposta sobre os pareceres do processo de uma funcionária sobre a sua progressão 

na carreira. 

 

 Emoldurámos duas imagens de Vasco da Gama para exposição permanente nas 

instalações da Junta de Freguesia. 

 

 Adquirimos à empresa Publisul quatro placas em PVC para a elaboração de quatro 

painéis eleitorais grandes, bem como, onze placas em PVC para serem colocadas nos 

painéis das eleições elaborados pelo funcionário José Elias. 

 

 Adjudicámos à empresa Litoral Print a execução de cartões de visita para a Junta de 

Freguesia de Sines. 

 

 Adquirimos bolos-reis à Pastelaria Vela D`Ouro para oferta ao Executivo, membros 

da Assembleia de Freguesia e funcionários da Junta de Freguesia de Sines. 

 

 

 

OBRAS/REPARAÇÕES 
 

 Adjudicámos à empresa Metalcas a execução da estrutura para montagem de 15 

caixas de correio na Pedra Casca – São Torpes. 

 

  Contratámos a empresa ISS – Facility Services para o serviço de requalificação 

paisagística do Pavilhão e para fornecimento e plantação de espécie arbustiva no 

canteiro construído no topo norte do Pavilhão da Junta de Freguesia. 

 

 Adjudicámos à empresa Decorlitoral o fornecimento e montagem de parede de 

pladur, bem como, a colocação de vão de porta numa sala do Pavilhão. 

 

 Adjudicámos à empresa José Filhó o serviço de fornecimento e aplicação de 

fechadura antipânico em porta com 3,20 mt altura no Pavilhão da Junta, bem como, a 

abertura de roço e colocação de lajeta de finalização para floreira nas traseiras do 

Pavilhão. 

 

 Adquirimos diversos materiais para o funcionário da Oficina, José Elias construir 11 

painéis para serem utilizados nas eleições. 
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 Adjudicou-se o serviço para execução da substituição de parte do teto do edifício da 

antiga Subestação à empresa José Filhó. 

 

 Adjudicou-se também à empresa José Filhó a prestação de serviço para abertura de 

22 buracos com profundidade de 50 cm no terreno para colocação de chapas de 

alumínio com sinais de direção e localidade nos aglomerados rurais do Paiol, Casoto, 

Bêbeda e Bairro Novo da Provença. 

 

 Adquirimos um novo programador para o sistema de rega do ATL aos Viveiros 

Vasco da Gama. 

 

 

 

CEDÊNCIAS DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
 

 Nos termos do regulamento foi cedido o Salão do Povo às seguintes entidades e 

particulares: 

 

- Associação de Moradores da Bêbeda; 

- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines; 

- Associação PROSAS; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Escola das Artes do Alentejo Litoral; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama;  

- Missão País – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 

- PCP; 

- Resgate; 

- Sr. Dário do Ó; 

- Sr. Jerónimo Silva Nascimento, Pastor da Igreja Evangélica Filadélfia; 

- Sr. José da Silva; 

- Sr. Henrique Tundra; 

- Sr. Luís Mendes; 

- Sra. Ana Gonçalves; 

- Sra. Ana Rita Silva; 

- Sra. Ângela Maria Ferreira; 

- Sra. Benvinda Sepo Tavares; 

- Sra. Carla Martins; 

- Sra. Helena Mendes Gomes; 

- Sra. Paula Cristina da Fonseca; 

- Sra. Paula Santos; 

- Sra. Sandra Geraldes; 

- Sra. Soraia Pereira. 
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 Nos termos do regulamento, cedemos o Pavilhão da Junta às seguintes entidades e 

particulares: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- AMFALA - Associação de Manutenção Florestal Amigos do Litoral Alentejano; 

- APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve; 

- Associação de Carnaval de Sines; 

- AVPCA – Associação de Voluntários de Proteção Civil do Alentejo; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Centro Ciclista Sineense; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Colégio Estrela do Mar; 

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 744; 

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento Estrela de Lisboa; 

- Escola das Artes do Alentejo Litoral; 

- GasTagus – Grupo de Ação Social do Tagus; 

- Resgate; 

- Sr. Eduardo Pires; 

- Sra. Ana Viana; 

- Sra. Deolinda Cosme; 

- Sra. Inês Guerreiro; 

- Sra. Neiva Barbosa Lima; 

- Teatro do Mar. 

 

 

 Cedemos equipamentos da Junta às seguintes entidades e particulares: 

 

- Agrupamento Vertical de Escolas de Sines; 

- AMFALA - Associação de Manutenção Florestal Amigos do Litoral Alentejano; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- AVPCA – Associação de Voluntários de Proteção Civil do Alentejo; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Centro Ciclista Sineense; 

- Colégio Estrela do Mar; 

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 744; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Infantário Pintainho; 

- Missão País; 

- PCP; 

- Resgate; 

- Santa Casa da Misericórdia de Sines; 

- Skalabatuka Associação Artística; 

- Sr. Henrique Tundra; 

- Sr. José Silva; 

- Sra. Ana Viana; 

- Sra. Inês Guerreiro; 
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- Sra. Paula Santos; 

- Teatro do Mar. 

 

 

 Cedemos o transporte às seguintes entidades: 

 

- Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém; 

- AMCA - Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Associação Gigantones e Companhia; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Movimento SIM – Sines Interessa Mais; 

- Resgate; 

- Sra. Dulce Gonçalves (Associação Sines Solidária). 

 

 

 Cedemos uma sala da Junta às seguintes entidades: 

 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Embaixada de Moçambique em Lisboa; 

- IEFP (para curso de formação, mediante pagamento mensal). 

 

 

 Cedemos uma sala do A.T.L. às seguintes entidades e particulares: 

 

- Associação PROSAS; 

- Escola de Samba Beija Flor; 

- Sra. Ana Rita da Silva. 

 

 

 Face à solicitação do IEFP, disponibilizámos um espaço e vários equipamentos para 

a realização de formação prática do curso de jardinagem. 

 

 Nos dias 27 e 28 de abril cedemos a carrinha da Junta para apoio aos Ciclo 

Peregrinos na viagem de Sines - Fátima 2019. 

 

 Cedemos também à Câmara Municipal de Sines o espaço onde frequentava a “A 

Priori”, de 13 a 22 de setembro, para os camarins de alguns artistas que irão atuar no 

Jardim das Descobertas.  

 

 Cedemos as instalações da antiga padaria da Cadaveira de 23 a 27 de dezembro para 

a realização da Festa de Natal ao Sr. Manuel Duarte do Nascimento. 
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REPRESENTAÇÃO 
 

A Junta fez-se representar nas seguintes Instituições, Organismos, Particulares e 

eventos: 

 

 Reunião da Associação PNSACV. 

 

 Sessão solene comemorativa do 30º Aniversário da ANAFRE. 

 

 Reunião do Conselho Local de Ação Social e na reunião do Conselho Municipal de 

Educação de Sines. 

 

 Inauguração da exposição “Gentes de Papel” realizada pela Associação Gigantones. 

 

 Entrega de certificados de formação profissional da Cercisiago. 

 

 Workshop sobre o tema “Transporte de Matérias Perigosas”. 

 

 Exposição “Atravessar Culturas Através dos Tempos”. 

 

 Apresentação do estudo efetuado com alunos que frequentaram cursos de música na 

Escola de Artes de Sines: “Efeitos da aprendizagem da música no desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social das crianças e jovens”. 

 

 Assembleias Gerais do Cemetra. 

 

 Sessão solene da Assembleia Municipal de Sines comemorativa do 25 de Abril. 

 

 Inauguração da exposição da Arte Velha. 

 

 Reunião promovida pela Câmara Municipal de Sines no âmbito da carta educativa 

do Concelho de Sines. 

 

 Espetáculo “XII Vamos Dançar” realizado pela Associação Recreativa de Dança 

Sineense. 

 

 Encerramento intercâmbio EDP – Partilha, promovido pela Escola Secundária Poeta 

Al Berto. 

 

 2ª Caminhada da Família promovida pela Associação de Pais da Escola Básica nº 1. 

 

 Debate alusivo ao tema “Alterações Climáticas”. 

 

 Reunião do CLAS. 

 

 Comemoração do Dia do Pescador. 
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 16ª Prova de Mar promovida pelo Clube de Natação do Litoral Alentejano. 

 

 Cerimónias de Promessas de Escuteiros que se realizaram na Igreja Matriz de Sines. 

 

 Ação de Sensibilização “Património e Ambiente em Contexto de Práticas 

Agrícolas”. 

 

 Reuniões ordinárias da Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta de Santiago 

do Cacém e Sines. 

 

 Colóquio Salvaguarda do Património Arqueológico em contexto de práticas 

agrícolas. 

 

 Inauguração da exposição “Contra a Abstração, Obras da Coleção da Caixa Geral de 

Depósitos”. 

 

 Abertura do 16º Programa Nadador Salvador promovido pela Resgate. 

 

 Concerto da “Terras Sem Sombra”. 

 

 Cerimónias de abertura da Feira do Mar, Tasquinhas e Festival Músicas do Mundo. 

 

 Documentário sobre Sines e Vasco da Gama. 

 

 Lançamento do livro da autora Drª Antónia Zorrinho. 

 

 Cerimónia de Tomada de Posse do Cargo de Capitão do Porto de Sines e entrega do 

Comando do Cargo de Comandante Local da Polícia Marítima. 

 

 Entrega de prémios do torneio do Hóquei Clube Vasco da Gama. 

 

 Inauguração da exposição de pintura “Pinturas de Emoções”, promovida pela Santa 

Casa da Misericórdia de Sines. 

 

 Comemorações do 12º aniversário da Associação Prosas. 

 

 Seminário sobre “A importância do Movimento Associativo no Setor Piscatório”, 

promovido pela ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano. 

 

 Iniciativa do “Dia Aberto”, promovida pelo IEFP, para a entrega de certificados a 

formandos que realizaram estágios em contexto de trabalho. 

 

 “I Seminário Nacional de Tutorias em Contexto Escolar: Diálogo(s) entre a 

Investigação e a Prática Educativa”. 
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 Eventos organizados pela Santa Casa da Misericórdia de Sines, no âmbito das 

comemorações do Mês do Idoso 2019. 

 

 Sessão sobre “Novas Dependências”. 

 

 Reunião do Conselho Municipal de Educação. 

 

 Reunião do Conselho Local de Ação Social de Sines. 

 

 Cerimónia de entrega de diplomas da Escola Secundária Poeta Alberto. 

 

 Conferência “Riscos na Internet para Crianças e Jovens: como minimizar”, a convite 

da Espiga – CAFAP “Porta Aberta”. 

 

 Reunião do Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 Sessão solene da Assembleia Municipal de Sines comemorativa do Dia do 

Município. 

 

 Almoço de Natal realizado pela Associação de Moradores do Casoto e Arredores. 

 

 Festas de Natal da Escola Básica nº 2. 

 

 Almoço anual do Cemetra. 

 

 Jantar de Natal dos Trabalhadores das Autarquias Locais. 
 

 

 

 

 

 

Sines, 22 de junho de 2020 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

_________________________ 

Joaquim António Lopes Serrão 


