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EDITAL N.º15/2019 
 

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 pública ordinária de 23 de maio de 2019, foram tomadas as seguintes 

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

 

- Ceder o Pavilhão à Câmara Municipal de Sines para a realização de ensaios das Escolas nº 2 e nº 

3 nos dias 29 e 30 de maio e 5 e 6 de junho;---------------------------------------------------------------- 

 

- Ceder o Salão do Povo à Associação Prosas, até ao dia 18 de junho, às segundas e sextas feiras 

das 11,00h às 12,30 horas e nas quartas-feiras das 16,00 h às 17,30 h para a realização de ensaios 

para uma peça de teatro;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Cedeu uma sala à Embaixada de Moçambique em Lisboa no dia 15 de maio para a realização do 

recenseamento de moçambicanos em Sines;---------------------------------------------------------------- 

 

- Cedeu à Câmara Municipal de Sines uma sala para a realização de uma reunião no dia 25 de 

junho no âmbito das Férias Ativas 2019;-------------------------------------------------------------------- 

 

- Cedeu tampos, cadeiras e fogareiros ao CNLA para o dia 16 de maio para a realização de almoço 

no âmbito da 16ª prova de Mar Sines.------------------------------------------------------------------------ 

 

- Ceder as andas de madeira ao Teatro do Mar para a realização de oficinas de artes circenses no 

dia 15 de junho;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Atribuir um subsídio no valor de 250,00 € à Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do 

Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina para as comemorações do Dia do Pescador a 

realizar dia 8 de junho;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Ceder 3 barraquinhas no período de 11 a 14 de junho no âmbito das comemorações dos Santos 

Populares à Santa Casa da Misericórdia de Sines;---------------------------------------------------------- 

 

- Atribuir um subsídio no valor de 200,00 € ao CNE – Agrupamento 744 – Escuteiros, para fazer 

face à atividade realizada no Paiol.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Sines, 27 de maio de 2019. 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

 

Joaquim António Lopes Serrão 


