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OPÇÕES DO PLANO 

E 

ORÇAMENTO/2018 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

No cumprimento da legislação vigente, vem a Junta de Freguesia de Sines submeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia de Sines, as Opções do Plano e o 

Orçamento para o ano de 2018. 

 

Estes instrumentos de gestão descrevem as ações e os projetos que este Executivo se 

propõe concretizar em todas a áreas e expressam, objetiva e rigorosamente, todas as 

Receitas e as Despesas que prevemos realizar durante o ano de 2018. 

 

Muito embora este seja o primeiro orçamento dos órgãos da freguesia saídos das 

eleições de outubro de 2017, elaborado a pouco mais de dois meses após a sua 

instalação, pode considerar-se um documento que mantém em muitos aspetos a 

estruturação dos orçamentos anteriores, dado que, para além da questão temporal, houve 

necessidade de acomodar as atividades em curso, garantindo o pleno cumprimento dos 

compromissos assumidos pelo anterior executivo.  

 

Com a Câmara Municipal de Sines, estamos disponíveis para assumir a transferência de 

competências e as participações sempre que tal seja solicitado e no manifesto interesse 

da nossa Freguesia.  

 

Quanto ao associativismo local, pretendemos manter e, sempre que possível, melhorar a 

nossa relação com as Associações, sendo assim, este ano pretendemos analisar a 

comparticipação monetária às quatro protocoladas. 

 

Relativamente a investimentos, relevam os previstos para a conclusão da construção dos 

trabalhos de abastecimento de água à Esteveira e Esteveirinha, onde se prevê que possa 

estar concluído no primeiro trimestre de 2018, construção em parceria com a Câmara 

Municipal de Sines da instalação para recolha de canídeos e gatídeos e realizar obras de 

requalificação ao Salão do Paiol. 

 

Quanto às ações mais relevantes, queremos manter e, se possível, melhorar e inovar na 

continuidade alguns dos nossos eventos que já são um marco com o cunho da nossa 

Freguesia, nomeadamente, o Carnaval dos Pequeninos, o Banho 29, as festas de Natal, 

“Distribuição de Prendas” e “Operação Crianças Felizes” e outras atividades com as 

crianças do ATL.   
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Em jeito de conclusão, apresentamos as “Opções do Plano e Orçamento/2018” e 

podemos afirmar que estes documentos expressam rigor financeiro e são naturalmente 

limitados pela receita que prevemos arrecadar. 

 

 

 

Sines, 11 de dezembro de 2017 

 
 

 

O Órgão Executivo 
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