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JUNTA DE FREGUESIA

DE SINES  

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

E 

ORÇAMENTO/2013 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
Este Plano e Orçamento é um documento fundamental para a gestão de 2013 – com que 

concluiremos este mandato, com obras e realizações importantes de que são exemplo: 

melhoramentos nos espaços e na dinamização das atividades do ATL; construção do 

novo Pavilhão Social; participação na realização das Tasquinhas, entre outras iniciativas 

- em benefício de Sines e dos sineenses. 

 

O ano de 2012 foi o mais difícil do Poder Autárquico Democrático. A crise económica e 

social criada pelo poder financeiro e as medidas gravosas do governo, agravaram a 

situação financeira deste Executivo e retiraram direitos às populações através de Leis 

que visam reduzir a autonomia das autarquias locais. 

 

Em contrapartida, não vemos do poder central a iniciativa de alargar as competências 

próprias das Freguesias, dotando-as com os meios financeiros necessários, para que as 

Freguesias possam corresponder às expetativas das populações, melhorando a sua 

qualidade de vida, na prestação de um melhor serviço de proximidade. 

 

A Freguesia de Sines, não sendo abrangida pela nova legislação, não deixa de expressar 

o seu apoio a todas as Freguesias que passam a integrar novas Freguesias e a manifestar 

o seu desacordo veemente pela forma como se processou e impôs a chamada 

“Reorganização Administrativa do Território das Freguesias”. 

 

Embora a Freguesia de Sines tenha a sua população concentrada na cidade, continuamos 

a desenvolver um apoio nas zonas rurais que, pela nossa escassez de meios, é muitas 

vezes acompanhado e realizado pelos Serviços da Câmara Municipal. 

 

O relacionamento Institucional com a Câmara Municipal e o alargamento de 

competências delegadas, que desejamos concretizar no próximo ano, são objetivos para 

que possamos desenvolver um trabalho de proximidade com os habitantes das zonas 

rurais, contribuindo para a coesão social e uma melhor qualidade de vida destas 

populações. 

 

Desde o início do nosso mandato, em 2009, que as transferências do Orçamento de 

Estado para a Freguesia de Sines têm sido reduzidas anualmente em 5% as quais 

representam uma diminuição de 36.780 € da totalidade dos valores recebidos por parte 

do Governo; pese embora que a transferência prevista para o ano de 2013 não apresente 

tal redução relativamente ao ano de 2012. 
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No prosseguimento das ações e das atividades organizadas pela Junta, é nossa intenção 

continuar a desenvolver iniciativas de participação popular, das quais destacamos: o 

carnaval dos pequeninos, provas desportivas, concurso de construções na areia, 

distribuição de prendas de natal, entre outras. 

 

Em parceria com a Câmara Municipal, participar em programas e iniciativas que visem 

promover Sines e qualificar a cidade, tornando-a mais atrativa e com a qualidade de 

vida que os sineenses merecem. 

 

Também, em parcerias com Associações, organizar atividades desportivas e culturais e 

apoiar os mais carenciados. 

 

Vamos iniciar em 2013 a construção de um Pavilhão, que responda às necessidades da 

População e das Associações. 

 

Continuaremos a dinamizar o ATL, criando ao longo do ano iniciativas que contribuam 

para uma maior aproximação de toda a população com aquele espaço.  

 

Com as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013, agora apresentadas, a Junta 

de Freguesia de Sines assume o compromisso de continuar ao serviço da População, 

exercendo uma política de proximidade, transmitindo às Entidades competentes as suas 

necessidades e anseios em matérias que ultrapassem as nossas competências e 

capacidade de resolução. 

 

Este é um documento que traduz a nossa visão e empenho na missão de servir a 

população e, simultaneamente, a nossa preocupação em assegurar a realização dos 

projetos, programas e ações previstas nestas GOP, bem como, fazer uma gestão 

orçamental de rigor. 

 

Para a sua concretização contamos com as receitas orçamentadas, não deixando de 

procurar outros apoios que possam contribuir para um maior apoio às populações mais 

carenciadas e ao associativismo. 

 

Este documento permite à Junta de Freguesia assegurar a gestão e a prestação de 

serviços e o normal funcionamento da Autarquia, pelo que o submetemos à vossa 

apreciação para aprovação. 

 

 

Sines, 21 de dezembro de 2012 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

______________________ 

José da Silva Raposo 


