MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Assinatura de contratos-programa entre Câmara
Municipal de Sines e associações desportivas
A Câmara Municipal de Sines e 10 associações desportivas do concelho assinam, no dia 30 de
Abril, às 18h00, nos Paços do Concelho, contratos-programa de desenvolvimento desportivo
relativos ao período Setembro de 2008 - Agosto de 2009.
O valor global dos apoios concedidos pela autarquia é de 199119,75 euros, distribuídos da
seguinte forma:
Academia de Ginástica de Sines - 18.075,70 €
Andebol Clube de Sines - 30.770,17 €
Associação de Caçadores de Sines do Concelho de Sines - 7.972,00 €
Associação de Dança Sineense - 9.303,50 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano - 18.355,00 €
Clube de Ténis de Sines - 1.692,00 €
Clube Náutico de Sines - 1.500,00 €
Ginásio Clube de Sines - 28.096,00 €
Independentes Futsal Associação - 18.724,30 €
Vasco da Gama Atlético Clube - 64.631,08 €
Os apoios são diferenciados para o desenvolvimento de actividades, aquisição de material
desportivo, aluguer de instalações desportivas, financiamento de inscrição de atletas federados,
apoio médico, organização de eventos, aquisição de viaturas, participação em competições
internacionais, execução de obras de beneficiação, aquisição de bens e equipamentos. São
também atribuídos prémios por classificações desportivas de relevo.
Todos os apoios são atribuídos de acordo com critérios pontuados de forma objectiva, tais como
o número de modalidades enquadradas por associações e federações desportivas, o número de
atletas com seguro desportivo, o número de equipas e de competições em que participam, o
nível de concretização das verbas atribuídas pelo município no ano anterior, etc.
A avaliação dos apoios concedidos será feita pelo Sector de Desporto, que promoverá um
adequado acompanhamento das actividades, de modo a verificar se as verbas estão a ser
utilizadas para os fins a que foram destinadas, de acordo com os princípios de transparência e
rigor preconizados pelo município.
SIDI/PM/2009-04-29
Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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