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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Descentralização de competências 
nas juntas de freguesia 

 
A Câmara Municipal de Sines deliberou, por unanimidade, em reunião realizada no dia 22 de 
Janeiro de 2009, não celebrar protocolo com a Junta de Freguesia de Sines para descentralização 
de competências e assumir directamente as competências na área da educação que vinham a 
ser exercidas por esta Junta. 
 
A Câmara Municipal de Sines passará a assumir a gestão do Jardim Infantil n.º 2 de Sines e da 
Componente de Apoio à Família, seguindo os fundamentos do contrato de execução que a 
Câmara assinou com Ministério da Educação, em vigor desde 1 de Janeiro de 2009, que 
centralizam nesta autarquia a competências referentes à educação, com ganhos na qualidade do 
serviço prestado, através de uma estrutura técnica, administrativa e operacional que o 
município já detém e pretende reforçar. 
 
Todos os ajustes respeitantes a trabalhadores afectos à educação e às instalações serão 
resolvidos por negociação entre as duas entidades. 
 
O ATL “A Gaivota”, serviço próprio da Junta de Freguesia de Sines, manter-se-á sob gestão desta, 
sendo alvo de protocolo de colaboração entre as duas entidades, considerando os apoios que a 
Câmara Municipal  cede para o bom funcionamento do serviço. 
 
No que à Junta de Freguesia de Porto Covo diz respeito, mantém-se em vigor o protocolo de 
transferência de responsabilidades e descentralização assinado em 2000 e a sua respectiva 
adenda, devendo ser pontualmente revisto no que se refere às competências na área da 
educação, tendo em conta o já referido contrato de execução. 
 
No entanto, a Câmara Municipal de Sines considera que, quanto à cantina escolar, e também aos 
transportes escolares, sendo serviços de mero apoio ao processo educativo, tendo em conta a 
distância entre a sede da freguesia e os restantes estabelecimentos escolares e os serviços da 
Câmara, há vantagens na manutenção da descentralização destas competências. 
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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 girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


