MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara Municipal de Sines aprova Grandes Opções
do Plano 2010-2013 e Orçamento 2010
A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 21 de Dezembro, aprovou, por maioria, as Grandes
Opções do Plano (GOP) 2010-2013 e o Orçamento Municipal 2010. O PS votou favoravelmente
as GOP e absteve-se na votação do Orçamento, tendo a CDU votado contra ambos os
documentos.
O Orçamento Municipal 2009 apresenta um valor global de 46 milhões 467 mil e 557 euros, com
cerca de 24,5 milhões de euros na rubrica corrente e cerca de 22 milhões de euros na rubrica
capital.
No contexto da crise económica nacional, que afecta a gestão e equilíbrio financeiro da
autarquia, em consequência da diminuição de receita, um dos princípios orientadores da
elaboração do documento foi a redução das despesas correntes, tendo o orçamento dessa
rubrica sido reduzido em cerca de 1,4 milhões de euros relativamente a 2009.
Além desta redução, o executivo definiu como prioridade introduzir novos processos de gestão,
particularmente na área dos recursos humanos e na área financeira, procurando contenção de
custos e aumento da eficiência.
A par deste, o outro grande princípio orientador do Orçamento 2010 foi a necessidade de
concretizar os investimentos considerados estruturantes para Sines, nomeadamente os que têm
comparticipação de fundos da União Europeia aprovada ou em candidatura.
Com efeito, para 2010 e restantes anos abrangidos pelas Grandes Opções do Plano, as grandes
prioridades são as seguintes:
- Concretização do Programa de Regeneração Urbana - qualificação do núcleo central do centro
histórico, falésia e Av. Vasco da Gama;
- Construção das nova escola integrada junto à Escola EB 2,3 Vasco da Gama (Centro Escolar
Norte da Cidade) e da nova escola do 1.º ciclo e da pré-escola / infantário em Porto Covo;
- Construção da Estrada Morgavel - Porto Covo - Parreira - limite sul do concelho;
- Concretização do Pólis Litoral Sudoeste (qualificação do Portinho de Porto Covo; qualificação
da Praia da Ilha do Pessegueiro, Praia Grande Porto Covo e Praia da Samouqueira; construção de
terminal de auto-caravanas; construção de troço de ciclovia; etc.);
- Transformação do troço de via rápida entre a entrada de Sines e o terminal petrolífero em
Avenida da Costa do Norte;
- Arranque da Cidade Desportiva (construção faseada de acordo com a disponibilização de meios
financeiros);
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- Realização de obras de proximidade nos bairros e malha urbana: troço de arruamento entre o
caminho do “Encalhe” e rotunda da Avenida Vasco da Gama; melhorias no Bairro 1.º de Maio e
na Baixa de S. Pedro; melhorias nas instalações desportivas da Baixa de S. Pedro e do Estádio
Municipal; inicio da construção do Centro Social Cabo-verdiano, no Bairro Amílcar Cabral; apoio
à construção do Centro de Dia / Espaço Sénior de Porto Covo; apoio à construção do lar da
Cercisiago;
- Prossecução do investimento em Sines como cidade de cultura, nomeadamente através da
realização do Festival Músicas do Mundo, da consolidação do projecto do Museu de Sines / Casa
de Vasco da Gama e do apoio à Escola das Artes de Sines;
- Manutenção do valor global dos subsídios ordinários atribuídos às instituições e colectividades
e das verbas inscritas em protocolos de descentralização com Juntas de Freguesia de Sines e
Porto Covo.
As Grandes Opções do Plano 2010-2013 e o Orçamento Municipal 2010 serão sujeitos a
aprovação da Assembleia Municipal de Sines no dia 28 de Dezembro de 2009.

SIDI/PM/2009-12-22
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).
>

NIPC 502 563 010

*

LARGO RAMOS DA C OSTA – 7520-159 SINES

)

+351 – 269 630 600

F AX +351 – 269 633 022 E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt

<

