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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

E 

CONTA DE GERÊNCIA 

2014 
 

 

 

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, somos a apresentar os documentos de prestação de contas 

relativamente ao trabalho realizado durante o ano de 2014, para vossa apreciação e 

votação. 

 

O que estamos aqui hoje a apresentar, de uma maneira que, cremos, simples mas 

realista, mostra a atividade da freguesia durante o passado ano de 2014. 

 

Tivemos em especial atenção duas vertentes que consideramos muito importantes: 

as nossas crianças e os moradores das zonas rurais. 

 

Poderíamos enumerar exaustivamente e em pormenor a atividade do ano 2014, no 

entanto, não é essa a nossa postura. Achamos que a tónica seja colocada nas ações de 

interesse mais relevante. 

 

Em conjugação, vamos mostrar a atividade financeira relativamente ao período 

em apreço. 

 

Assim, procuramos uma apresentação análoga ao ano anterior, no que concerne ao 

relatório de atividades e conta de gerência que, como é lógico, são baseados nas normas 

e procedimentos de lei consignados no POCAL.  

 

  Apresentamos assim os seguintes mapas:  

 

1. Fluxos de Caixa;  

2. Operações de Tesouraria;  

3. Fluxos de Caixa – Receita detalhada;  

4. Fluxos de Caixa – Despesa detalhada;  
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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; 

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. Subsídios Concedidos; 

17. Rácios - Ano 2014; 

18. Gráfico – Receitas e Despesas 2014; 

19. Saldos disponíveis em 31.12.2014; 

20. Cheques em trânsito a 31.12.2014; 

21. Quadro Resumo das Receitas e Despesas 2014. 

 

Ao abrigo da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, alínea b) do n.º 1 do art.º 9º, 

colocamos à vossa apreciação e votação esta documentação demonstrativa do nosso 

trabalho durante o ano de 2014. Estamos à completa disposição para qualquer 

explicação ou esclarecimento que seja considerado pertinente ou necessário. 
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01 – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
 

 Atribuímos subsídios às seguintes entidades: 

 

- Associação de Moradores do Paiol; 

- CNLA – Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Coral Atlântico (Associação dos Serviços Sociais); 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Unicef. 

 

 Oferecemos troféus às seguintes entidades: 

  

- Festa do Avante; 

- Independentes Futsal Associação; 

- STAL – Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais. 

 

 

 De acordo com os protocolos de colaboração estabelecidos, atribuímos subsídios 

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

2.145,00 €, à Associação Contra Regra – Teatro do Mar, no total 2.025,00 €, à 

Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense, no total de 2.752,38 € e à 

Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 

Autarquias Locais de Sines no valor anual de 2.039,60 €. 

 

 Realizámos o 23º desfile do Carnaval dos Pequeninos, que contou com a participação 

de todos os infantários e escolas do 1º ciclo do Concelho, com a colaboração do 

Teatro do Mar e os apoios da Associação de Carnaval “Siga a Festa” e da Câmara 

Municipal de Sines. 

 

 Em virtude de termos que transportar várias crianças para participarem no desfile do 

Carnaval dos Pequeninos, adjudicámos este serviço à Empresa Resende.  

 

 Realizámos também a 5ª edição do Baile de Máscaras Sénior, tendo a Junta de 

Freguesia oferecido medalhas a todos os participantes no concurso de máscaras e o 

comércio local ofereceu prémios aos 10 primeiros classificados. 

 

 De acordo com a Lei, aprovámos a criação da Comissão de Avaliação para efeitos de 

SIADAP, com a seguinte composição: Carlos Manuel Jesus Salvador – Presidente da 

Junta de Freguesia, Artur Licínio de Oliveira Martins – Tesoureiro da Junta de 

Freguesia, Lénia Maria Martinho dos Santos – Coordenadora Técnica e José 

Fernando Ribeiro Elias – Encarregado Operacional. Esta Comissão de Avaliação 
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substituiu a anterior Comissão de Avaliação mas manteve em vigor o regulamento de 

funcionamento anteriormente aprovado. 

 

 Também de acordo com a Lei, realizámos reuniões com os intervenientes no 

processo de avaliação dos trabalhadores (SIADAP 3) e foram contratualizados 

parâmetros de avaliação (competências). 

 

 Realizámos no Casoto o V Corta Mato Infantil, no âmbito das comemorações do 25 

de abril, que contou com a participação de cerca de 40 crianças. Seguiu-se um 

almoço convívio para todos os participantes e a oferta, por parte da Junta, de bonés 

com a impressão do logotipo da Junta de Freguesia de Sines, bem como, de t-shirts 

oferecidas pela Escola de Condução Sudoeste. 

 

 Foi aprovado o regulamento de apoios às associações e instituições com carácter 

desportivo, educacional, recreativo, cultural e social, bem como, o regulamento de 

taxas e licenças da Freguesia de Sines. 

 

 Aprovámos também a Norma de Controlo Interno para a Freguesia de Sines. 

 

 Aprovámos ainda um novo regulamento do Salão do Povo, bem como, de protocolos 

de colaboração com a Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 

Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines, Sociedade Musical União Recreio 

Sport Sineense, Contra Regra – Teatro do Mar e Arte Velha – Associação de 

Artesãos. 

 

 Aprovámos também o regulamento de Licenciamento de Atividades Diversas da 

Freguesia. 

 

 Após a apresentação por parte da Anafre Nacional de um projeto de Modernização 

Administrativa das Freguesias, no sentido de habilitar as Juntas de Freguesia a 

prestarem melhores serviços aos cidadãos, candidatámo-nos ao mesmo. Este projeto 

permitirá a criação de uma nova estrutura de gestão de processos informáticos e a 

promoção de interatividade entre os serviços prestados e os utentes. 

 

 Participámos na organização do tradicional “Banho 29” na Praia Vasco da Gama 

que, à semelhança de anos anteriores, contou com a participação das crianças do 

ATL, espaços seniores, da Associação Arte Velha e do Ginásio Clube de Sines, bem 

como, de diversos “banhistas” trajados à moda antiga, num total de cerca de 140 

pessoas. No final, a Junta de Freguesia ofereceu a todos os participantes um lanche 

que contou com a colaboração da padaria do Sr. Lino e do Intermarché. 

 

 Colaborámos com a Câmara Municipal de Sines na realização de várias iniciativas 

através de apoio humano, logístico e material, nomeadamente, na Feira da Primavera 

e Natal no Largo. 

 

 Adquirimos à Casa das Bandeiras uma bandeira da União Europeia, bem como, 

tecidos para a elaboração da bandeira da Freguesia de Sines, as quais foram 
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hasteadas no edifício da Junta de Freguesia no Dia do Município. De referir que a Dª 

Aidé, da Associação de Artesãos, ofereceu-se para bordar a bandeira da Freguesia de 

Sines. 

 

 Mais uma vez realizámos a iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal” que contou 

com a participação do Executivo da Junta, do Presidente da Assembleia de 

Freguesia, de várias funcionárias do ATL, bem como, de membros do Vespas Clube 

do Alentejo Litoral e dos Motards na distribuição de presentes às crianças da 

freguesia. 

 

 Tal como no ano anterior, adquirimos à Belbrinca – Comércio de Livraria, Lda. os 

presentes para oferecer nesta iniciativa de Natal. 

 

 Solicitámos o Salão de Convívio à Associação de Moradores do Paiol para 

encerrarmos a iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal” no dia 14 de dezembro, 

assim como, o apoio da Associação nesta iniciativa. 

 

 Adjudicámos à empresa Aquarela Mágica o serviço de animação da festa de Natal 

“Operação Crianças Felizes”, que se realizou no Pavilhão/Armazém da Junta de 

Freguesia. 

 

 Mais uma vez apoiámos a Cercisiago, adquirindo 40 agendas formato agenda de 

bolso para o ano de 2015. 

 

 Durante a Festa de Natal realizada pela Associação de Moradores da Sonega e, à 

semelhança de anos anteriores, a Junta distribuiu prendas de Natal às crianças da 

Sonega. 

 

 Adquirimos 25 bolos-reis à Panificadora Lino da Silva, Lda. para oferecer aos 

funcionários da Junta de Freguesia. 

 

 

 

 

 

02 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

 A funcionária Cristina Mata foi nomeada instrutora de processos de 

contraordenações de canídeos, sendo o Presidente da Junta o decisor dos mesmos. 

 

 Tal como em anos anteriores e, por forma a cumprir o calendário de vacinações de 

canídeos, as funcionárias dos Serviços Administrativos da Junta deslocaram-se às 

zonas rurais para que, após o veterinário municipal administrar a vacina antirrábica 

aos canídeos, emitirem as licenças, evitando assim que os munícipes das zonas rurais 

se desloquem à Secretaria da Junta só para este efeito. 

 

 Rescindimos o contrato com as Páginas Amarelas. 
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 A funcionária Ana Lúcia Venturinha participou num workshop formativo realizado 

pela Fresoft, nas instalações da Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. Para além 

da Técnica, também o Presidente e o Tesoureiro da Junta estiveram presentes no 

referido workshop. 

 

 Adquirimos à empresa Fresoft um sistema para emissão de etiquetas de inventário a 

fim de possibilitar a identificação de todos os bens pertencentes à Freguesia de Sines, 

bem como, um software de Tesouraria. 

 

 Adquirimos material informático à empresa Telgal, Lda., nomeadamente, dois 

computadores, dois monitores e uma impressora a laser e renovámos as licenças dos 

antivírus dos PC’s e Servidor dos Serviços Administrativos. 

 

 Adquirimos à empresa Staples seis cadeiras para os Serviços Administrativos e uma 

para o ATL, dado que as existentes chegaram ao fim de vida útil. 

 

 Após reuniões efetuadas com o IEFP e a aprovação da Assembleia de Freguesia, 

começámos a colaborar na efetuação das apresentações quinzenais dos 

desempregados que se encontram a receber subsídio de desemprego. 

 

 As funcionárias Ana Lúcia Venturinha, Mónica Pinela e Raquel Costa, 

conjuntamente com o Presidente da Junta, participaram no Workshop “A 

Contratação Pública e o Portal Base”, que se realizou nas instalações da CCDR 

Alentejo, em Évora. 

 

 

 

 

 

03 – CULTURA, EDUCAÇÃO E TEMPOS LIVRES 
 

 Face à solicitação da ESPAM – Escola Secundária Padre António Macedo, 

aceitámos uma estagiária em contexto de trabalho no ATL. 

 

 Por proposta do Tribunal da Comarca do Litoral Alentejano, autorizámos que o Sr. 

Diogo Rafael Tavares prestasse serviço comunitário como jardineiro nas instalações 

do ATL, de 3 de fevereiro a 18 de março e, no âmbito do cumprimento de um plano 

de reinserção, o Sr. Dário André Ramos de Oliveira também prestou trabalho 

comunitário como jardineiro no ATL, de 19 de maio a 27 de junho. 

 

 Recebemos, por parte da EDP, um apoio no valor de 1.000,00 € para adquirirmos 

computadores para equipar uma sala do ATL e, no dia 17 de março, inaugurámos a 

Sala EDP no edifício do ATL, contando com a presença do diretor da EDP. 

 

 Adquirimos jogos didáticos e periféricos para a PS3 para equipar a sala de jogos do 

ATL. 
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 Adquirimos três computadores à empresa Telgal para equipar a Sala EDP. 

 

 Aprovámos a atualização da tabela das mensalidades do Centro de Atividades de 

Tempos Livres “A Gaivota”. 

 

 Após a aprovação da Assembleia de Freguesia, iniciámos o processo de recrutamento 

de dois assistentes operacionais por tempo indeterminado, aos quais incumbirá a 

realização de um conjunto de tarefas no ATL. Foi aberto um Procedimento 

Concursal para o efeito, tendo as Sras. Maria Isabel Brás Gaspar Damas e Ana Paula 

Leal Martins Matos Pereira ficado classificadas em 1º e 2º lugar, respetivamente, 

tomando posse no dia 1 de setembro de 2014. 

 

 No âmbito do projeto “Férias para Todos” inscreveram-se 145 crianças para 

frequentarem o ATL durante as férias da Páscoa.  

 

 Realizámos o já habitual “Passeio da Páscoa” levando 105 crianças, acompanhadas 

por 7 técnicas do ATL, a visitar o Museu “Ciência Viva” nas Minas do Lousal. 

 

 As funcionárias do ATL colaboraram ativamente na iniciativa Feira da Primavera, 

promovida pela Câmara Municipal de Sines. 

 

 Face à solicitação por parte do I.E.F.P. para a colocação de uma estagiária no ATL, a 

Sra. Maria do Rosário Oliveira da Luz realizou o referido estágio de 6 de maio a 17 

de junho, tendo depois oferecido os seus préstimos como voluntária no ATL de 23 a 

30 de junho, durante todo o mês de julho e na 1ª quinzena de agosto, os quais 

aceitámos e agradecemos. 

 

 As funcionárias do ATL participaram nas VI Jornadas da CPCJ de Sines. 

 

 Adquirimos à empresa Lopes, Rodrigues & Sousa, Lda. 17 mts de tecido para 

renovar a cobertura de 4 barraquinhas do ATL. 

 

 No dia 1 de junho, a Junta de Freguesia fez-se representar, através do ATL, nas 

comemorações do Dia da Criança, que se realizaram no Castelo de Sines. 

 

 Realizámos a festa de encerramento do ano letivo no ATL, promovendo um lanche 

convívio entre as crianças do ATL e respetivos pais e encarregados de educação. 

 

 Adquirimos à empresa Fresoft o software de Gestão de Atividades, colocando-o em 

prática no ATL. 

 

 Fomos abordados pela Vereadora Filipa Faria, da Câmara Municipal, no sentido de 

cedermos duas salas do ATL para implementação de um centro de educação 

ambiental. A Junta mostrou-se disponível para a cedência das salas, no entanto, 

alertou para o facto destas salas não se encontrarem em condições para serem 

utilizadas pelo que a Câmara Municipal teria que ficar responsável pelos arranjos 
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necessários. A Câmara não achou viável esta situação uma vez que estes arranjos 

teriam um custo elevado.  

 

 Realizámos uma reunião no ATL com os Encarregados de Educação para 

esclarecimento sobre as Oficinas Infantis, que decorreram durante o mês de agosto e 

nas quais frequentaram cerca de 35 crianças. 

 

 Levámos 90 crianças do ATL ao cinema para ver o filme “O Gangue do Parque”.  
 

 Implementámos no ATL o projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” de 

modo a sensibilizar as crianças para a comida mais saudável. 

 

 No âmbito dos transportes das crianças do ATL e após consulta a três empresas, 

adjudicámos o serviço de aluguer de um autocarro de 55 lugares à empresa AVCM 

(Turílis), por apresentar a proposta economicamente mais vantajosa mas, devido a 

incumprimento contratual, rescindimos o contrato com a referida empresa e 

adjudicámos o mesmo serviço à Rodoviária do Alentejo. 

 

 Face à solicitação da funcionária Paula Santos, foi-lhe concedido o Estatuto de 

Trabalhador Estudante. 

 

 No âmbito da semana da alimentação saudável, o ATL dedicou-se a este tema e 

foram feitas algumas atividades com as crianças, nomeadamente, a confeção de uma 

sopa com ingredientes oferecidos pelo estabelecimento comercial “Coisas Boas”. 

 

 Adjudicámos à empresa B.C.V., Lda. o serviço de controlo de pragas nos pinheiros 

existentes no ATL. 

 

 Reparámos e pintámos os muros do ATL e procedemos ao arranjo das lajes soltas 

existentes no passeio junto ao ATL. 

 

 O ATL associou-se à iniciativa “ Dia Nacional do Pijama”. 

 

 As crianças do ATL participaram no presépio vivo do evento “Natal no Largo” 

realizado pela Câmara Municipal de Sines em parceria com a Junta de Freguesia. 

 

 No âmbito do protocolo de colaboração com a Associação Contra-Regra, o Teatro do 

Mar animou a Festa de Natal no espaço do ATL. 
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04 – SERVIÇOS DE APOIO À POPULAÇÃO 
 

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

 

- Associação Caboverdeana de Sines e Santiago do Cacém; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Câmara Municipal de Sines – Núcleo do Desporto; 

- Câmara Municipal de Sines – Espaços Séniores; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Escola das Artes do Alentejo Litoral; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Repsol Polímeros; 

- Grupo de Finalistas da ETLA; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Independentes Futsal Associação; 

- Missão Coragem; 

- MUSA - Associação de Mulheres Unidas, Socialmente Ativas da CPLP; 

- PCP – Partido Comunista Português; 

- Nova Aliança – Igreja Cristã de Sines; 

- Sociedade Musical União Recreativa Sport Sineense; 

- Sr. Adilson da Cunha Rocha; 

- Sr. José Luís Borges; 

- Sr. Jorge Manuel Brites Pereira; 

- Sra. Ana Isabel Oliveira; 

- Sra. Fernanda Maria Brito Martins da Silva; 

- Sra. Tânia Estrela; 

- Vespa Clube do Litoral Alentejano. 

 

 

 Cedemos equipamentos do Salão do Povo às seguintes entidades: 

 

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

Costa Vicentina; 

- Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Associação de Reformados da Guarda-Fiscal; 

- Associação Sines Solidária; 

- Câmara Municipal de Sines;  

- Câmara Municipal de Sines – Desporto é Vida + 55 anos; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- ETLA; 

- Nova Aliança; 

- Santa Casa da Misericórdia de Sines; 

- Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense; 

- Sr. José Luís Borges; 

- Sra. Fernanda Maria Brito Martins da Silva; 

- Vespa Clube do Litoral Alentejano. 
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 Cedemos o Armazém/Pavilhão da Junta às seguintes entidades: 

 

- Associação de Caçadores do Concelho de Sines; 

- Teatro do Mar. 

 

 

 Cedemos o transporte às seguintes entidades: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- Arte Velha – Associação de Artesãos; 

- Associação de Carnaval - Siga a Festa; 

- Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Associação Resgate; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Movimento SIM – Sines Interessa Mais; 

- Núcleo Sportinguista de Sines; 

- Vespa Clube do Litoral Alentejano. 

 

 

 Cedemos uma sala da Junta às seguintes entidades: 

 

- Empresa Bebé Vida; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Câmara Municipal de Sines – Serviço de Ação Social; 

- Grupo Pegadas com Rumo. 

 

 

 Cedemos barraquinhas do A.T.L. às seguintes entidades: 

 

- Arte Velha – Associação de Artesãos; 

- Associação de Pais da Escola Básica n.º 2; 

- Câmara Municipal de Sines – Espaços Séniores; 

- Escola Secundária 3º CEB Poeta Al Berto. 

 

 

 Adquirimos uma Moto Serra à Empresa Luís Manuel da Silva, Lda. 

 

 Reunimos com a Associação de Moradores do Paiol para a resolução de problemas 

da comunidade e efetuámos uma informação à população daquela localidade sobre a 

deslocalização das caixas do correio. 

 

 A convite da direção da Associação São Francisco de Assis, visitámos o canil desta 

Associação e decidimos estudar formas de cooperação com a mesma. 

 

 Demos parecer positivo relativamente ao Centro de Dinamização da 

Interculturalidade e Apoio Comunitário solicitado pela Associação Caboverdeana de 

Sines e Santiago do Cacém. 
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 No âmbito do protocolo de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia, na área dos equipamentos escolares, os funcionários da Oficina 

da Junta executaram vários trabalhos de reparações e conservações solicitados pelas 

Escolas Básicas. No âmbito da ação social, transportaram vários materiais do evento 

“Feira da Primavera” para as instalações da Associação Sines Solidária e 

equipamento de desporto do Porto Côvo para o recinto do Castelo e vice-versa, no 

âmbito das comemorações do Dia da Criança. Procederam ainda à reparação de lajes 

do passeio junto ao edifício da Câmara e à colocação de pilaretes frente ao referido 

edifício; repararam o lancil e a calçada junto ao Bairro da EDP e colocaram lajetas na 

Quinta do Meio; colocaram também um esgoto no salão de festas da Baixa de São 

Pedro e transportaram balcões existentes no antigo edifício dos CTT para os Salões 

do Casoto e do Paiol. 

 

 Adquirimos uma máquina de cortar ferro, com carácter de urgência, para a 

montagem dos muppies nas Eleições para o Parlamento Europeu. 

 

 Colaborámos com a Câmara Municipal de Sines na iniciativa “Feira da Primavera” 

através da aquisição de materiais. 

 

 Na sequência do pedido de apoio por parte da Associação de Moradores do Paiol 

para a pintura do Salão do Paiol e, após consulta de vários orçamentos de tintas, 

adquirimos as referidas tintas à empresa José Manuel do Ó Brissos, por ajuste direto, 

por ter apresentado um orçamento preço/qualidade mais favorável. 

 

 Por proposta da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Equipa do 

Baixo Alentejo, autorizámos que o Sr. Francisco Tavares Borges prestasse serviço 

comunitário como pedreiro na Junta de Freguesia de Sines, cumprindo um plano de 

reinserção social. 

 

 Face à solicitação da Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e, à semelhança dos anos anteriores, cedemos 

pessoal para colaborarem na realização da Festa da Nossa Senhora das Salas. 

 

 Os funcionários da Oficina, conjuntamente com dois pedreiros requisitados através 

de um programa CEI, construíram caixas de correio no Paiol, Bêbeda, Afeiteira e 

Baixa de S. Pedro, bem como, ajudaram na construção das caixas de correio na Cova 

do Lago. Posteriormente, informámos os CTT da finalização dos trabalhos nas zonas 

rurais. 

 

 Adjudicámos o fornecimento e instalação do carretel para o armazém da Junta à 

empresa A. Silvestre, atendendo à relação preço/qualidade e aprovámos, por ajuste 

direto simples, o serviço de terraplanagem do terreno em frente ao armazém à 

empresa Blocosines. 

 

 Após a análise de vários orçamentos para a execução da ligação à rede BT do 

armazém da Junta, adjudicámos a obra à empresa Silva & Cristino, uma vez que foi a 

empresa que apresentou os melhores preços. 
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 Assinámos contratos com a Câmara Municipal de Sines para o fornecimento de água 

e com a EDP Comercial para a montagem de contador e o fornecimento de energia 

elétrica ao armazém da Junta.  

 

 Após reunirmos com a Associação de Moradores do Casoto para discutir as obras 

previstas para o Salão do Casoto, principalmente, a colocação de um novo telhado, 

procedeu-se à empreitada de obras públicas por ajuste direto regime geral para a 

substituição do telhado do Salão do Povo do Casoto, tendo sido feito convite às 

empresas Pasevil Serralharia Civil, Lda., Duarte António da Silva Isabel, Construção 

Civil, H.R.Q. Raposo – Reparações Metalomecânicas e Limpezas Industriais, Lda. e 

Disumeg, Serralharia Civil e Industrial. 

A empreitada foi adjudicada à empresa Duarte António da Silva Isabel, pelo valor 

de 11.450,00 €, acrescido de IVA à taxa em vigor, por ter sido a que apresentou a 

proposta de mais baixo preço, tendo sido esse o critério de adjudicação. 

 

 Coordenámos com a Câmara Municipal de Sines os trabalhos solicitados pela 

Associação de Moradores do Paiol, nomeadamente, arranjos na canalização do 

Salão do Povo do Paiol e melhoramento dos locais onde estão localizados os 

contentores de Resíduos Urbanos Mistos.  

 

 Apresentámos ao Vereador José Arsénio uma listagem de trabalhos a efetuar pela 

Câmara em parceria com esta Junta em prol dos munícipes das zonas rurais. 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 
 

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

eventos: 

 

 Encontro no Auditório do Centro de Artes de Sines, a convite da Associação do 

Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal. 

 

 Assembleia Distrital de Setúbal. 

 

 Exposição de fotografia no Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 Assembleias Gerais do Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 Seminário promovido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sines, no 

âmbito do projeto “Ser a Prevenção”. 

 

 XIV Congresso Nacional da Anafre, que se realizou em Aveiro. 

 

 1º aniversário da Escola de Infantes e Cadetes e do Departamento de Formação do 

Corpos de Bombeiros. 
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 Evento organizado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no 

âmbito do Dia Mundial das Zonas Húmidas. 

 

 Reunião do Conselho Local de Ação Social, a convite da Câmara Municipal de 

Sines – Núcleo de Ação Social. 

 

 Júri do concurso para a melhor máscara do Baile de Carnaval do Casoto, realizado 

pela Associação de Moradores do Casoto. 

 

 

 Sessões de apresentação do Plano de Promoção da Acessibilidade para o Alentejo 

Litoral, a convite da CIMAL. 

 

 Reunião temática sobre a habitação, a convite da Câmara Municipal de Sines – 

Serviço de Ação Social. 

 

 Assembleia Geral da Anafre. 

 

 Ação de informação sobre a política de Stakeholders do Grupo EDP. 

 

 Reunião do Conselho Fiscal do Cemetra. 

 

 Jornadas Distritais de Proteção Civil. 

 

 Sessão de reflexão “Personalidade e Carácter”, a convite da Associação de 

Moradores da Sonega. 

 

 Sessão de apresentação do projeto “Sistemas Ribeirinhos Vivos e Vividos – Um 

valor a preservar”. 

 

 Torneio de “Bambis” realizado pelo Hóquei Clube Vasco da Gama. 

 

 Exposição comemorativa do 40º Aniversário do 25 de Abril, a convite da Arte 

Velha – Associação de Artesãos. 

 

 Cerimónia do hastear da bandeira e sessão solene das comemorações do 40º 

aniversário do 25 de abril. 

 

 Colóquio “A Herança de Frei Manuel do Cenáculo”. 

 

 Comemorações do Dia do Trabalhador realizadas pela Associação de Moradores do 

Casoto. 

 

 Aniversário da S.M.U.R.S.S. dia 1 de maio. 

 

 Lançamento oficial da 1ª pedra – Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do 

Cacém. 
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 Reunião do Núcleo de Apoio Técnico da Plataforma Supraconcelhia. 

 

 Cerimónia de Rede de Cidades e Vilas de Excelência. 

 

 Programa de Rádio Escola Antena Miróbriga, que se realizou na Escola Poeta Al 

Berto. 

 

 Evento realizado pelos Independentes Futsal Associação. 

 

 VI Jornadas CPCJ de Sines. 

 

 Comissão Intermunicipal da Defesa da Floresta. 

 

 Encontro “ Coral Atlântico e Coros Convidados”. 

 

 Jantar de confraternização do “Encontro Vespista – Sines 2014”. 

 

 Debate – Temáticas da Reindustrialização e da Economia Verde. 

 

 Concerto integrado na 10ª edição do Festival Terras Sem Sombra. 

 

 Encontro de Fanfarras. 

 

 Cerimónia de encerramento do ano letivo da Associação Prosas. 

 

 Espetáculo de encerramento do ano escolar em Sines que se realizou no Pavilhão 

Multiusos. 

 

 Festa de encerramento do ano letivo da Escola Básica n.º 2. 

 

 Entrega de prémios e almoço convívio da 11ª Prova de Mar realizada pelo C.N.L.A.  

 

 Inauguração da exposição “de propósito – Maria Keil, obra artística”. 

 

 Visita da Delegação Parlamentar Moçambicana 2014. 

 

 Apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral 2014-

2020. 

 

 Comemorações das “Bodas de Ouro” Sacerdotais do Padre José Fernandes Pereira. 

 Comemorações do 10º aniversário do Programa Nadador Salvador Júnior Sines 

2014, a convite da Resgate. 

 

 Tomada de posse dos novos órgãos sociais do Cemetra. 

 

 Reunião da Anafre Distrital. 

 



- pg.  16 de 17 -   

 

  ___________________________________________________________________________________   

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 

 

 Workshop – Projeto REAKT, a convite da Proteção Civil de Sines.   

 

 Workshop “Viver a Diversidade”, a convite do Departamento de Ação Social da 

Câmara Municipal de Sines. 

 

 Encontro a convite da Diocese de Beja. 

 

 12º aniversário da Casa do Benfica em Sines. 

 

 Encontro na Escola Secundária de Alcácer do Sal, a convite da ANPC – Autoridade 

Nacional de Proteção Civil. 

 

 Ação de sensibilização “Campanha Nacional Contra o Trabalho não Declarado”. 

 

 Apresentação pública do Manual de Orientações Técnicas, a convite da CIMAL. 

 

 VII Encontro de Autarcas de Freguesia de Distrito, a convite da ANAFRE. 

 

 Ação de sensibilização “Prevenção e Combate à Violência de Género”. 

 

 Exposição de fotografia de Jaime Saldanha que se realizou no Centro Cultural 

Emmérico Nunes. 

 

 VII Encontro de História do Alentejo Litoral. 

 

 Cerimónia do hastear da bandeira e sessão solene comemorativa do 652º 

Aniversario do Município.  

 

 Inauguração da exposição realizada pela Arte Velha – Associação de Artesãos de 

Sines. 

 

 Reunião do Conselho Local de Ação Social de Sines. 

 

 Assembleia Geral do Cemetra. 

 

 Cerimónias comemorativas do 71º aniversário da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Sines. 

 

 Conferência “Manhã sobre GNL e GNV”, a convite dos TML – Transportes Os Três 

Mosqueteiros, Lda. 

 

 Almoço de Natal realizado pela EDP. 

 

 Almoço de Natal dos trabalhadores da autarquia, a convite da Câmara Municipal de 

Sines. 
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DIVERSOS 
 

 Encaminhámos para a Câmara Municipal de Sines o pedido da D.ª Maria Isabel da 

Silva Pereira, para a reparação da estrada de acesso ao “Retiro da Bêbeda”. 

 

 

 

 

 

 

Sines, 9 de abril de 2015 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

 

_________________________ 

Carlos Manuel Jesus Salvador 


