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EDITAL N.º16/2019 
 

JOAQUIM ANTÓNIO LOPES SERRÃO, Presidente da Junta de Freguesia de Sines, a fim de 

dar cumprimento ao estabelecido no nº 1 do art. 56º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, torna 

público que em reunião ordinária de 06 de junho de 2019, foram tomadas as seguintes deliberações 

com eficácia externa: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- A pedido da Associação Caboverdiana de Sines, efetuou-se o transporte de uma mesa de ping 

pong das instalações da Associação até ao Agrupamento Vertical de Escolas de Sines;------------- 

 

- Cedemos o Pavilhão e equipamento ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 744 para o 

dia 08 de junho, para a realização de um convívio;-------------------------------------------------------- 

 

- Adjudicámos o serviço de fornecimento e aplicação de fechadura antipânico em porta com 3,20 

mt altura à empresa José Filhó no valor de 650,00 € com Iva incluído à empresa José Filhó;------- 

 

- Cedemos o Salão do Povo à ARDS para a realização de ensaios para todos os dias úteis do mês 

de junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Atribuímos trofeus à ARDS no âmbito e como forma de apoio ao “XX Festival do Alentejo” a 

realizar dia 13 de julho;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Atribuímos troféu à Festa do Avante como forma de apoio as provas desportivas, no âmbito da 

Festa do Avante;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Atribuímos um subsídio no valor de 200,00 € à Associação de Moradores do Salão Comunitário 

da Sonega para fazer face às despesas da festa – “Festa Tradicional da Sonega – Mastro com 

Biscoitos” - que tem como finalidade apoiar o centro de dia;--------------------------------------------- 

 

- Cedemos o Salão do Povo e equipamento ao Sr. José Silva para o dia 17 de junho.---------------- 

 

 

 

Sines, 11 de junho de 2019. 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

 

Joaquim António Lopes Serrão 


