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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

E 

CONTA DE GERÊNCIA 

2015 
 

 

 

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 2015, para vossa apreciação e 

votação. 

 

Não iremos tomar muito tempo falando exaustivamente sobre as intervenções e 

participações da Freguesia, mas faremos menção sobre aquilo que consideramos ser o 

mais relevante e fora da rotina da nossa atividade de Freguesia. 

 

Tal como em situações anteriores, optamos por ser simples e sintéticos na 

continuidade do que vimos fazendo em assembleias anteriores, para mais fácil 

apreciação do que foi feito. 

 

Damos seguimento à metodologia anterior na apresentação das atividades e da 

situação financeira, relembrando que esta última está consignada a procedimentos 

próprios pelo POCAL. 

 

Sendo assim, passaremos a apresentar os factos sobre os quais trabalhou a 

Freguesia no ano de 2015 através dos 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; 



- pg.  3 de 15 -   

 

  ___________________________________________________________________________________   

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 

 

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 2015; 

18. Gráfico – Receitas e Despesas 2015; 

19. Saldos disponíveis em 31.12.2015; 

20. Cheques em trânsito a 31.12.2015; 

21. Quadro Resumo das Receitas e Despesas 2015. 

 

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 2015. 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: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- Arte Velha – Associação de Artesãos; 

- Associação de Armadores da Pesca Artesanal da Costa Vicentina; 

- Associação de Moradores do Paiol; 

- Associação Quatro Patas; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro; 

- Grupo Desportivo Leal Soneguense; 

- Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense; 

- Teatroteca Ajagato. 

 

 Oferecemos troféus às seguintes entidades: 

  

- Festa do Avante; 

- 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 

2.160,00 €, à Associação Contra Regra – Teatro do Mar, no total 2.700,00 €, à 

Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense, no total de 2.772,00 € e à 

Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 

Autarquias Locais de Sines no valor anual de 2.100,00 €.   

 

 Realizámos o 24º desfile do Carnaval dos Pequeninos que contou com a colaboração 

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

Municipal de Sines. À semelhança de anos anteriores, participaram neste desfile 

todos os infantários e escolas do 1º ciclo do Concelho e, pela primeira vez, tivemos a 

participação das crianças da Unidade de Multideficiência do Agrupamento Vertical 

de Escolas de Sines. A Junta de Freguesia ofereceu 12 trofeus às Escolas e 

Infantários que participaram nesta iniciativa. 

 

 Adquirimos os serviços do grupo Skalaba Tuka para animar o “Carnaval dos 

Pequeninos”. 

 

 Adquirimos à empresa Balões Festa 1500 balões para distribuirmos pelas crianças no 

evento “Carnaval dos Pequeninos”. 
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 Para possibilitar o transporte das crianças participantes no “Carnaval dos 

Pequeninos”, alugámos 2 autocarros à empresa VT Bus, Lda. 

 

 Pagámos as despesas de alojamento e refeições no dia da realização do “Carnaval 

dos Pequeninos” a seis elementos da Pixel Light, empresa responsável pelo som 

desta iniciativa. 

 

 Realizámos a 6ª edição do Baile de Máscaras Sénior, tendo a Junta de Freguesia 

oferecido medalhas aos 3 primeiros classificados no concurso de máscaras e o 

comércio local ofereceu prémios aos 10 primeiros classificados. Adjudicámos o 

serviço de animação musical para o referido Baile ao Sr. Eliseu Brás. 

 

 Adjudicámos a realização do programa da Junta de Freguesia na Rádio Sines durante 

o ano de 2015 ao Sr. Filipe Medeiros, a fim de ser dado continuidade ao mesmo, uma 

vez que a jornalista, Sr. Rita Camacho, não teve possibilidades de o fazer. 

 

 Adquirimos à empresa Casa Fragata o selo branco com o novo brasão da Freguesia 

de Sines. 

 

 Encerrámos a aplicação financeira existente na Caixa Geral de Depósitos no valor de 

108.483,01€ e, desse montante, transferimos 80.000,00 € para a conta a prazo na 

Caixa Geral de Depósitos e 28.483.01 € para uma nova conta à ordem no BPI. 

 

 Apoiámos o FMM – Festival Músicas do Mundo através de subsidiação de viagens 

de artistas. 

 

 Aprovámos o Regulamento do Pavilhão Multiusos e a 3ª alteração ao Regulamento 

do Centro de Atividades Tempos Livres – “ A Gaivota”, os quais também foram 

aprovados pela Assembleia de Freguesia. 

 

 A convite da Santa Casa da Misericórdia de Sines, celebrámos um protocolo de 

cooperação para candidatura às Redes Locais de Intervenção Social – RLIS. 

 

 À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia e a Arte Velha – Associação 

de Artesãos organizaram o tradicional “Banho 29” na Praia Vasco da Gama. O 

evento contou com a participação dos espaços seniores, do Ginásio Clube de Sines, 

Centro de Dia da Abela, bem como, de diversos “banhistas” trajados à moda antiga. 

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

 

 Colaborámos com o Município de Sines nos eventos “Feira da Primavera” e “Natal 

no Largo”, através da aquisição de materiais e cedência de apoio humano e logístico. 

 

 Colaborámos também com o Município de Sines nas iniciativas “Férias Ativas” e 

“Espetáculo Final do 1º Ciclo e Pré-Escolar”. 

 

 À semelhança do ano anterior, adquirimos à Belbrinca – Comércio de Livraria, Lda. 

os presentes para a iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal” e adquirimos 
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também 1000 balões à empresa Balões Festa para distribuirmos pelas crianças da 

Freguesia durante esta iniciativa. 

 

 Mais uma vez solicitámos o Salão de Convívio à Associação de Moradores do Paiol 

para encerrarmos a iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal”, bem como, o apoio 

da Associação neste evento através da realização de almoço convívio. 

 

 Adjudicámos o serviço de animação da festa de Natal “Operação Crianças Felizes 

II”, à empresa Aquarela Mágica e o serviço para a confeção de pipocas nesta 

iniciativa à Sra. Nélia Cristina Paulos Augusto. 

 

 À semelhança de anos anteriores, apoiámos a Cercisiago, adquirindo 40 agendas para 

o ano de 2016. 

 

 Distribuímos prendas de Natal às crianças da Sonega durante a Festa de Natal 

realizada pela Associação de Moradores da Sonega. 

 

 Ainda no âmbito da época natalícia, adquirimos bolos-reis à Panificadora Lino da 

Silva, Lda. para oferecer aos funcionários da Junta de Freguesia. 

 

 

 

 

02 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Adquirimos à empresa Fresoft o módulo de reconciliação bancária. 

 

 A funcionária Mónica Pinela foi nomeada instrutora do processo de contraordenação 

de um canídeo, tendo ficado o Presidente como decisor do mesmo. 

 

 Adquirimos à empresa Telgal um router para a sede da Junta de forma a possibilitar o 

acesso à internet na sala de formação cedida ao IEFP e um disco de 62 GB para o 

servidor da Junta. Adquirimos também um computador Dell OptiPlex e Office 2016 

Home & Business, por se encontrar obsoleto o computador em utilização. 

 

 As funcionárias Isabel Lopes, Cristina Mata e Raquel Costa foram a Montemor, 

conjuntamente com o Presidente, a uma ação de formação promovida pela empresa 

Tecnimor Conta sobre o tema Lei Geral da Função Pública/Orçamento de Estado. 

 

 À semelhança de anos anteriores, as funcionárias dos Serviços Administrativos da 

Junta deslocaram-se às zonas rurais durante o mês de junho a fim de procederem à 

emissão de licenças de canídeos, após o veterinário municipal administrar a vacina 

antirrábica aos mesmos, cumprindo assim o calendário de vacinações de canídeos e 

evitando que os munícipes das zonas rurais se deslocassem à Secretaria da Junta só 

para este efeito. Para proporcionar este serviço aos munícipes, solicitámos à Câmara 

Municipal de Sines a cedência de uma pen de internet móvel. 
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 A empresa Reprogal reparou a fotocopiadora dos Serviços Administrativos, com 

vista a prolongar a sua vida útil. 

 

 Em virtude de termos aderido ao Projeto SAMA – Sistema de Apoio à Modernização 

Administrativa recebemos, por parte da Anafre, equipamento informático, 

nomeadamente, um computador, dois monitores e uma impressora. 

 

 Ainda no âmbito do projeto de modernização administrativa – SAMA, promovido 

pela Anafre, as funcionárias Cristina Mata, Raquel Costa e Mónica Pinela 

participaram em ações de formação em Reguengos de Monsaraz e Grândola. 

 

 As funcionárias Ana Lúcia Venturinha e Cristina Mata, conjuntamente com o 

Tesoureiro da Junta, participaram na ação de formação do Novo CPA realizada pela 

empresa Tecnimor Conta, em Montemor. 

 

 A funcionária Cristina Mata foi nomeada instrutora do processo referente à alteração 

do traçado de caminho público na Carochinha de Cima. 

 

 

 

 

03 – CULTURA, EDUCAÇÃO E TEMPOS LIVRES 
 

 Realizámos uma visita de estudo a vários sítios do concelho de Sintra, no âmbito do 

já habitual “Passeio da Páscoa”, tendo o serviço de transporte das crianças do ATL 

sido adjudicado à Rodoviária do Alentejo, por ser a proposta mais favorável. 

 

 Aderimos ao projeto “Hora do Sol Saudável” através da realização de um videoclip 

com as crianças do ATL, por forma a sensibilizar as crianças para aprenderem as 

principais regras sobre a proteção solar e com o objetivo de despertar nas mesmas a 

importância de proteger a sua pele de radiações solares. Esta foi uma campanha da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro e da Garnier Ambre Solaire que contou com o 

apoio institucional do Ministério da Educação e Ciência e da Direção-Geral da 

Educação. 

 

 Efetuámos obras de conservação no banco “roda” do ATL.  

 

 Apresentámos uma candidatura ao Programa OTL 2015. 

 

 Participámos ativamente nas comemorações do Dia da Criança através da realização 

de vários jogos. 

 

 Adquirimos e colocámos 3 portas e 6 janelas nas Oficinas do ATL. 

 

 Adjudicámos o fornecimento e colocação de cerca de 400 m
2
 de relva no ATL à 

empresa Viveiros Vasco da Gama e adquirimos vários equipamentos para a 

recuperação da rede de rega automática do ATL. 
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 A Câmara Municipal de Sines acedeu à nossa solicitação para cedência de uma 

funcionária para apoio no ATL durante o mês de julho. 

 

 Adquirimos à empresa Brinde & Companhia 200 bonés para os utentes do ATL. 

 

 Durante as férias letivas de verão, para além de dar resposta aos utentes habituais, 

estiveram a frequentar no projeto “Férias para todos na Gaivota”, mais 38 crianças 

entre o período de 15 de junho e 31 de agosto. 

 

 Entre os dias 7 de julho e 14 de agosto, o ATL levou diariamente cerca de 70 a 100 

crianças à praia, no período da manhã. 

 

 Proporcionámos a cerca de 95 crianças do ATL uma visita à “Quinta do Tio Beto”, 

quinta pedagógica do Casoto, propriedade do Sr. Alberto Gonçalves, permitindo 

assim às crianças o contacto e conhecimento com o meio rural. A viagem realizou-se 

nos dias 29 e 31 de julho, em transporte cedido pela Câmara Municipal de Sines. 

 

 Efetuámos um ajuste direto regime simplificado para prestação de serviços de 

auxiliar no ATL “A Gaivota” para apoio ao projeto “Oficinas Infantis” com a Sra. 

Sandra Isabel Carrasquinho Salgado. 

 

 No projeto das “Oficinas Infantis”, que decorreu no mês de agosto, inscreveram-se 

28 crianças entre os 4 e 6 anos de idade. 

 

 No período da manhã de 28 de agosto, festejou-se no ATL o “Banho 29” com uma 

mangueirada no espaço exterior do recinto. Manteve-se assim a tradição, uma vez 

que as crianças não participaram no evento “Banho 29” realizado pela Junta de 

Freguesia, por ser fim de semana. 

 

 De modo a substituir o computador da secretaria do ATL, adquirimos à empresa 

Telgal um computador Dell OptiPlex e Office 2013 Home &Business.  
 

 À semelhança do ano anterior, adjudicámos à empresa BCV, Lda. a prestação de 

serviço de combate à processionária dos pinheiros existentes no ATL. 

 

 Efetuámos um ajuste direto regime simplificado para aquisição de serviço de aluguer 

de um autocarro de 50 lugares para transporte de crianças que frequentam o ATL “ A 

Gaivota”, tendo sido adjudicado à empresa Rodoviária do Alentejo por ter 

apresentado a proposta mais favorável. 

 

 Reparámos e pintámos os muros circundantes do ATL e reparámos as paredes 

interiores da Olaria, Carpintaria e arrecadação. 

 

 Transformámos mesas sem aproveitamento em mesas específicas para trabalhar na 

Olaria. 

 

 Foi colocada uma rede de Volley no ATL. 
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 Realizámos torneios de pingue-pongue e futebol, tendo sido atribuídos troféus e 

diplomas aos participantes. 

 

 Colocámos pavimento novo nas Oficinas do ATL, adquirido no AKI de Setúbal. 

 

 Reparámos as mesas da Olaria e pintámos a Carpintaria e Olaria. 

 

 Adquirimos duas baterias para o sistema de alarme do ATL à empresa Luís Manuel 

da Silva. 

 

 As técnicas do ATL Lénia Santos, Teresa Pablo e Paula Santos participaram no 

seminário “Desatar Nós, Criar Laços”, realizado em Alverca. 

 

 

 

 

04 – SERVIÇOS DE APOIO À POPULAÇÃO 
 

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

particulares: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- Associação de Estudantes da Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Cercisiago; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- ETLA; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Igreja Evangélica Filadélfia; 

- Independentes Futsal Associação; 

- JSilva – Mediador; 

- Missão Coragem; 

- Núcleo Sportinguista Sineense; 

- Nova Aliança – Igreja Cristã; 

- Sr. Carlos Henrique Rasteiro; 

- Sr. Luís Manuel do Carmo Mendes; 

- Sra. Cátia Pereira; 

- Sra. Edneia Pereira Brazão Correia; 

- Sra. Liliana Arsénio; 

- Sra. Maria de Fátima Fernandes Semedo; 

- Sra. Neuza Silva; 

- Sra. Sofia Silva; 

- Sra. Sueli Meris Terrin; 

- Vasco da Gama Atlético Clube. 
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 Cedemos equipamentos do Salão do Povo às seguintes entidades e particulares: 

 

- Associação Caboverdeana de Sines e Santiago do Cacém; 

- Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Associação PROSAS; 

- Câmara Municipal de Sines;  

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Escola Básica n.º 1; 

- Escola Básica n.º 2; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Independentes Futsal Associação; 

- Santa Casa da Misericórdia de Sines; 

- Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense; 

- Sra. Ana Oliveira; 

- Sra. Liliana Arsénio; 

- Sra. Nádia Luísa Alves/À Priori; 

- Vasco da Gama Atlético Clube. 

 

 

 Nos termos do regulamento, cedemos o Armazém/Pavilhão da Junta às seguintes 

entidades e particulares: 

 

- Agrupamento n.º 697 do Rossio ao Sul do Tejo; 

- Associação de Caçadores do Concelho de Sines; 

- Associação PROSAS; 

- Associação Resgate; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Colégio Estrela do Mar; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto – Comissão de Finalistas; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Independentes Futsal Associação; 

- Junta de Freguesia de Santa Maria Maior; 

- Sra. Eva Zambujo; 

- Sra. Isabel Eliziário; 

- Sra. Renata Melo e Silva; 

- Teatro do Mar; 

- Vespa Clube do Alentejo Litoral. 

 

 

 Cedemos o transporte às seguintes entidades: 

 

- Arte Velha – Associação de Artesãos; 

- Associação Sines Solidária; 

- Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Movimento SIM – Sines Interessa Mais. 
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 Cedemos uma sala da Junta às seguintes entidades: 

 

- Associação PROSAS; 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sines; 

- Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 

 

 

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

 

- Câmara Municipal de Sines – Espaços Séniores; 

- Escola Secundária Poeta Al Berto. 

 

 

 A pedido da Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 

Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines, autorizámos que utilizassem a casa de 

banho da Junta de Freguesia, bem como, a ligação à Internet, uma vez que este 

serviço passou para uma das salas da Junta de Freguesia, que se encontra alugada à 

Câmara Municipal de Sines. 

 

 Através do I.E.F.P., contratámos um CEI+ para desempenhar tarefas de jardineiro e 

um CEI para desempenhar funções de serviços gerais. 

 

 Cedemos provisoriamente um espaço no ATL “A Gaivota” para a Associação Quatro 

Patas Sines realizar reuniões e armazenar donativos. 

 

 Efetuámos um seguro de responsabilidade civil para o pavilhão da Junta com a 

seguradora Mútua dos Pescadores. 

 

 Celebrámos a escritura do pavilhão da Junta, despendendo 213,00 € para o efeito, 

acrescidos de 250,00 € para despesas na Conservatória. 

 

 Face à solicitação da Associação de Moradores do Paiol, adquirimos um autoclismo 

para o wc do Salão do Povo do Paiol, substituímos os autoclismos nas casas de 

banho dos balneários anexos ao Salão e construímos um degrau junto às caixas de 

correio do Paiol. 

 

 Reparámos as portas do Salão do Povo. 

 

 No período de 8 de julho a 5 de agosto, cedemos à Câmara Municipal de Sines um 

carrinho para auxílio às montagens e desmontagens das “Tasquinhas Sines 2015”. 

 

 À semelhança do que já se tinha feito no Salão do Povo do Casoto, procedeu-se à 

empreitada de obras públicas por ajuste direto regime geral para a substituição do 

telhado do Salão do Povo do Paiol, convidando as empresas José António Silva, 

Projetos e Construções João Araújo Vicêncio, Lda., José Ventura & Rodrigues, Lda., 

Duarte António da Silva Isabel, Abílio Castanheira Nunes, Paulo Rosa Construção e 
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José Jacinto Silva Construções, Sociedade Unipessoal, Lda. a apresentarem 

propostas de preços para esta empreitada. 

Somente três destas empresas apresentaram orçamentos e a empreitada foi 

adjudicada à empresa Duarte António da Silva Isabel, pelo valor de 18.440,00 €, 

acrescido de IVA à taxa em vigor, por ter sido a que apresentou a proposta com o 

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

 

 Tal como em anos anteriores, colaborámos com meios humanos 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. 

 

 Adquirimos tintas à empresa Fernando Sebastião (Tintas Barbot) para pintura do 

exterior dos Salões do Povo do Casoto e Paiol. 

 

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

realização de arranjos externos no Pavilhão Multiusos, tendo sido feito convite às 

empresas José Ventura & Rodrigues, Lda., Duarte António da Silva Isabel, Abílio 

Castanheira Nunes e Paulo Rosa Construção. 

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

13.700,00 €, acrescido de IVA à taxa em vigor, por ter apresentado uma proposta que 

reunia as condições exigidas. 

 

 Procedemos a arranjos no telhado e parte da frente do Salão da Música, bem como, à 

colocação de algeroz e pintura de caleira. 

 

 Adquirimos telhas e reparámos o telhado de uma habitação de um munícipe com 

dificuldades financeiras. 

 

 Os funcionários da Oficina elaboraram uma mesa que, em conjunto com outras 

mesas, servirão para um palco no Pavilhão Multiusos da Junta e também, quando 

isoladas, para se tomarem refeições. 

 

 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, conservações e pinturas 

solicitados pelas Escolas Básicas da Freguesia; transportaram hortas verticais do 

Terminal XXI para as Escolas e procederam à sua montagem, bem como, colocaram 

ecopontos em todas as Escolas do 1º Ciclo de todo o Concelho. No âmbito da ação 

social, repararam a calçada junto ao Jardim das Descobertas, caiaram as paredes do 

Castelo de Sines, transportaram cadeiras para as instalações da Associação Sines 

Solidária e procederam à intervenção em telhados na Rua Vasco da Gama, Largo dos 

Marinheiros e Casinha do Casoto. 
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REPRESENTAÇÃO 
 

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

eventos: 

 

 Receção do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Embaixador de 

Angola, promovida pela Câmara Municipal de Sines. 

 

 Apresentação pública do Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças em Sines. 

 

 Assembleia Geral do Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 Reunião do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas sobre o Conselho 

Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. 

 

 Inauguração da estrutura Residencial Prats Sénior e 499º aniversário da Santa Casa 

da Misericórdia de Sines. 

 

 Reunião no âmbito da Associação de Freguesias do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. 

 

 Receção ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, a convite da 

Câmara Municipal de Sines. 

 

 Reunião de trabalho da Rede Social – Envelhecimento. 

 

 Apresentação pública do “Plano Estratégico de Desenvolvimento Alentejo 2020”, a 

convite da CIMAL. 

 

 3º Torneio de Masters do Litoral Alentejano, a convite do CNLA – Clube de 

Natação do Litoral Alentejano. 

 

 Sessão de encerramento da atividade “Aventura na Escola”, promovida pela Escola 

Secundária Poeta Al Berto. 

 

 Sessão pública sobre os maus cheiros, que se realizou no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Sines. 

 

 Assembleia Geral do Cemetra. 

 

 Estreia da peça de teatro “A Balada do Velho Marinheiro”, a convite do Teatro do 

Mar. 

 

 Ouriçada realizada pela Junta de Freguesia do Porto Côvo. 
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 Reunião de trabalho da Proteção Civil de Sines, no âmbito do Dispositivo Especial 

de Combate a Incêndios Florestais. 

 

 Cerimónia do hastear da bandeira e sessão solene da Assembleia Municipal de 

Sines, no âmbito das comemorações do 25 de Abril. 

 

 Inauguração da exposição com o tema “Sines o Mar e a Pesca” realizada pela Arte 

Velha – Associação de Artesãos. 

 

 Comemoração do 40º aniversário da SMURSS. 

 

 Almoço convívio da Associação de Moradores do Casoto realizado no âmbito das 

comemorações do 1º de Maio. 

 

 Feira da Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Sines. 

 

 Final da Taça Associação de Futebol de Setúbal – Seniores Futebol de Onze, que se 

realizou no Estádio do Bonfim, em Setúbal.  

 

 Cerimónia de abertura de início da Empreitada de Qualificação e Valorização da 

Praia da Samoqueira. 

 

 Encontro de Arquivos do Alentejo Litoral. 

 

 Espetáculo do final do ano letivo do 1º Ciclo e Pré-Escolar. 

 

 Festa de encerramento do ano letivo da Escola Básica n.º 1 e Escola Básica n.º 2. 

 

 Reunião da Associação de Freguesias do PNSACV. 

 

 Evento “O Presente e o Futuro das Empresas do Ecossistema de Sines”. 

 

 Almoço de angariação de fundos, a convite do Núcleo Sportinguista de Sines. 

 

 Almoço – Debate promovido pela ACISTDS – Associação do Comércio, Indústria, 

Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal. 

 

 Inauguração da exposição “IGNOTO” no Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 5ºs Encontros na ZILS promovidos pela AICEP Global Parques. 

 

 Comemorações do 13º aniversário da Associação de Moradores do Casoto. 

 

 Ação de charme que se realizou nas praias da Costa Alentejana, convite do Turismo 

do Alentejo – ERT. 

 

 1ª Edição do Festival da Sardinha. 
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 Abertura do evento “ Gastronomias Atlânticas”. 

 

 Receção ao Sr. Embaixador do México.  

 

 Sessão solene extraordinária da Assembleia Municipal de Sines comemorativa dos 

653 anos do Dia do Município. 

 

 Sessão de fados organizada pela Missão Coragem. 

 

 Concerto de Natal da SMURSS. 

 

 Inauguração do McDonald’s em Sines. 

 

 Festa de Natal da Associação PROSAS. 

 

 Festa de Natal da Escola Básica n.º 2. 

 

 Festa de Natal do Colégio Estrela do Mar. 

 

 Almoço de Natal da Autarquia de Sines. 

 

 

 

DIVERSOS 
 

 Contratámos um estudo imobiliário para a resolução da problemática das duas 

garagens situadas na Provença, tendo em vista a resolução do vazio em que encontra 

este problema. 

 

 Solicitámos à Câmara Municipal de Sines a intervenção com vista à limpeza das 

bermas da estrada de acesso ao Casoto e arranjo das estradas na Baixa de São Pedro 

e Currais Velhos. 

 

 Face ao pedido por parte do Sr. José Salgado Figueira para reparação do caminho 

florestal da estrada regional n.º 1144 junto ao Paiol, solicitámos à Câmara Municipal 

de Sines a resolução desta situação.  

 

 

 

Sines, 14 de abril de 2016 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

_________________________ 

Carlos Manuel Jesus Salvador 


