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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara aprova protocolo com Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias de Sines 

 
A Câmara Municipal de Sines aprovou, na sua reunião de 29 de maio, por unanimidade, a 
assinatura do protocolo com a Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
de Sines relativo a 2013. 
 
O protocolo tem como objetivo principal apoiar financeiramente a concretização das atividades 
da associação no montante máximo de 69800 euros. 
 
Deste montante, 64800 euros destinam-se à concessão de benefícios sociais, tais como subsídios 
de educação, subsídios para apoio de despesas com creches, infantários, tempos livres, lares e 
apoio domiciliário. 
 
Aos apoios financeiros às atividades culturais, recreativas e desportivas da associação 
corresponde a verba restante, 5000 euros. 
 
O município procurará garantir, junto de empresas com as quais estabeleça protocolo de 
colaboração, apoio para estas últimas atividades, de forma a reforçar o apoio direto da Câmara 
Municipal de Sines. 
 
Para o presidente da Câmara, Manuel Coelho, o apoio às atividades dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias de Sines é “uma questão de justiça e de reconhecimento pelo 
trabalho desta associação nos apoios que presta aos trabalhadores e familiares dos 
trabalhadores das autarquias (Câmara e juntas de freguesia), particularmente neste período de 
graves dificuldades financeiras, económicas e sociais”. 
 
“Somos uma Câmara solidária e temos o dever de apoiar as organizações que velam pela 
solidariedade ativa de quem contribui para o bem comum e, em troca, pouco aufere, neste 
momento particularmente difícil, em que impera a injustiça social.” 
 
O voto favorável dos vereadores do PS à assinatura do protocolo com os Serviços Sociais foi 
condicionado à existência de fundos disponíveis. Em resposta, o presidente da Câmara 
respondeu que os fundos disponíveis “estão assegurados pela boa gestão financeira que o 
executivo está a realizar”. 
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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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