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EDITAL Nº 06A/2019 

Ordem de trabalhos 

José Luíz Martins Batalha, Presidente da Assembleia Municipal de Sines, convoca, nos termos da 

Lei e do Regimento, a Assembleia Municipal para uma Sessão Ordinária, a realizar no dia 23 de 

setembro de 2019, pelas 21:15 horas, na Sala de Sessões do Município de Sines, com a seguinte ordem 

dos trabalhos: 

A – Intervenção do Público 

B – Período antes da ordem do dia 

C – Assuntos da ordem do dia 

1. Apreciação e deliberação da proposta do executivo para a contratação de seguros para 2020, 

assunção de compromissos orçamentais para exercícios futuros; 

2. Apreciação do “Relatório de revisão ás demonstrações financeira do município de Sines – 1º 

semestre de 2019”; 

3. Apreciação da informação da DGAL – alerta precoce de desvios; 

4. Análise e deliberação da posição do município de Sines relativa à transferência de competências 

da administração central, ao abrigo da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto. Não aceitação em 2019 

e 2020 das competências constantes dos Decreto Lei n.º 116/2019 de 21 de agosto; 

5. Análise e deliberação da posição do município de Sines relativa à transferência de competências 

da administração central, ao abrigo da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto. Não aceitação em 2020 

das competências constantes dos Decreto Lei constantes da deliberação do executivo tomada 

em reunião de câmara pública datada de 17 de setembro de 2019; 

6. Apreciação da atividade bem como da situação financeira do Município de Sines, nos termos 

da alínea c) do n.º 1 do art.º 2º, e do artº 19º do Regimento da Assembleia Municipal de Sines; 
 

Nos termos da Lei e do Regimento, todas as Sessões são públicas, pelo que todos os munícipes 

interessados poderão assistir aos trabalhos e intervir no início de cada reunião, período para tal 

reservado. 

 

Sines, 17 de setembro de 2019. 

O Presidente da Assembleia Municipal de Sines 

 

 

José Luíz Martins Batalha (Eng.º) 


