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EDITAL N.º 20 

 
 

ANTÓNIO GONÇALVES CORREIA, Presidente da Junta de Freguesia de Sines, a fim de dar 

cumprimento ao estabelecido no nº 1 do artº 91º da Lei 169/99 de 18 de Setembro republicada pela Lei 

5A/2002 de 11 de Janeiro, torna público que em reunião ordinária de 18 de Agosto de 2009, foram 

tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 

 

- Ceder a viatura da Junta de Freguesia para os dias 15 e 16 do corrente a fim de apoiar o convívio da 

Comissão Concelhia da CDU de Sines. Na impossibilidade do motorista não estar disponível a viatura 

ficou ao cuidado da Srª Ana Correia deste Executivo. -------------------------------------------------------------- 

 

- Despachar favoravelmente os dois pedidos do Vasco da Gama Atlético Clube referentes à solicitação de 

apoio para aquisição de equipamentos para a equipa de Infantis da modalidade de Hóquei em Patins para 

a época 2009/2010 que ascende ao valor de 500,00 € e para uma das equipas de futebol juvenil que se 

traduz em 1.000,00 € neste caso. Contudo exige-se a contrapartida que a Junta participe na escolha do 

logótipo a colocar e seja alvo de oferta por parte do Clube de uma foto de cada uma das equipas 

envergando o referido equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Despachar favoravelmente o pedido de apoio da Artes e Ofícios – Associação de Artesãos do Concelho 

de Sines para a recuperação da tradição do banho 29. O apoio cifrou-se em 500,00 €. Contudo a Junta de 

Freguesia pede imagens para colocar no seu site oficial na Internet e faz votos para que esta Associação 

revitalize este tipo de tradições da nossa terra com o maior sucesso.----------------------------------------------  

 

- Deferir os pedidos de Sala para os dias 10 e 18 de Agosto do corrente para a CDU.-------------------------- 

 

- Despachar favoravelmente os pedidos de utilização do Salão do Povo de Sines para o dia 18.10.2009 

relativo à festa convívio de “Os Venturinhas” e para o dia 04.12.2009 para a festa de Natal do Ginásio 

Clube de Sines e para o dia 12.12.2009 para a realização também da festa de Natal da Casa do Benfica em 

Sines. Os pedidos foram deferidos nos termos do Regulamento.--------------------------------------------------- 

 

- Adjudicar à empresa Telgal a instalação de rede estruturada na sala de formação do 1º andar do edifício 

da Junta de Freguesia de Sines cujo valor é de 1.423,62 €---------------------------------------------------------- 

- Adjudicar à empresa Telgal a instalação de rede estruturada na sala de reuniões do 1º andar do edifício 

da Junta de Freguesia de Sines e cujo valor é de 1.079,05 €-------------------------------------------------------- 

- Adjudicar à empresa Truly – Nolen o serviço de controlo de pragas no arquivo da Junta de Freguesia, 

optando pela opção 1, ou seja, realização de contrato anual pelo valor de 325,00 €. 

 

Sines, 19 de Agosto de 2009. 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

António Gonçalves Correia 


