
 
 
 
 
 

F R E G U E S I A  D E  S I N E S  

LARGO RAMOS DA COSTA  Nº 21 B – 7520 - 159 SINES269 870 200     FAX   269 870 201 

 

EDITAL N.º06/2015 

 
 

 

CARLOS MANUEL JESUS SALVADOR, 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 05 de março de 2015, foram tomadas as seguintes 

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

 

- Cedeu a sala da Assembleia de Freguesia à CPCJS para o dia 04 de março, para a realização de 

uma reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Cedeu 100 cadeiras à Santa Casa da Misericórdia de Sines para o dia 06 de março para uma 

Noite de Fados.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Ceder o Salão do Povo nos termos previstos no regulamento à Srª Edneia Pereira Brazão 

Correia, para o dia 26 de julho, para a realização de uma festa de aniversário.------------------------ 

 

- Ceder “barraquinhas” à Escola Secundária Poeta Al Berto, para a realização da atividade “ Dia 

do Francês” no período de 11 a 13 de março.--------------------------------------------------------------- 

 

- Ceder o Salão do Povo à Câmara Municipal de Sines, para o dia 27 de março no âmbito das 

férias ativas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Ceder o Salão do Povo à Srª Sueli de Meris Terrin para o dia 25 de julho para a realização de 

festa de aniversário.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Ceder o Salão do Povo à Nova Aliança para o dia 21 de março para a realização do Congresso 

Anual da Nova Aliança.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Ceder uma sala à GNR para a realização de ações de sensibilização e colaboração na 

divulgação da iniciativa “ Defesa da Floresta contra incêndios, de 01 de março a 14 de maio.----- 

 

Sines, 09 de março de 2015. 

 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

 

Carlos Manuel Jesus Salvador 


