EDITAL 10/2018
Reunião de Junta 8/2018
António Joaquim da Silva Danado, Presidente da Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, faz público
que ao abrigo do artigo 56.º, n.º1 da Lei 75/2013, que na reunião de Junta de Freguesia
n.º 8/2018, de 28/02/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia externa:
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao Rugby Clube de Montemor-o-Novo, para
uma deslocação a Santarém, no dia 10 de março;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao Grupo União Sport para deslocação da equipa
Sénior de Futsal ao Torrão, no dia 3 de março;
- Cedência de 5 mesas e 10 bancos ao Grupo União Sport, no dia 3 de março;
- Cedência do auditório da Junta à Montemormel para a realização de uma
formação de apicultores, no dia 10 de março;
- Cedência de 3 mesas e 4 bancos ao Up & Go Centro de Fitness para a realização
de Work Shop, no dia 8 março;
- Cedência do salão do Centro Cultural de Silveiras à Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Silveiras, para uma Assembleia Geral Ordinária da Associação,
no dia 17 de março.

Apoio atribuídos às associações de acordo com as diretrizes aprovadas aquando da
aprovação do orçamento da Junta de Freguesia:
. Apoio no valor de 128,50€ ao Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo para uma
visita de estudo de alunos e professores da Universidade Sénior;
. Apoio no valor de 200,00€ à Ensemble Monte Mor para a realização do Baile da
Pinha, a ter lugar no dia 17 de março;
. Apoio no valor de 120,00€ à Universidade Sénior do GAM, para um Encontro
de Coros a realizar em Aljustrel no dia 3 de março;
. Apoio no valor de 50,00€ à A. XAT, para uma deslocação a Lisboa;
. Apoio no valor de 250,00€ ao ACM para as inscrições nas seguintes
modalidades: natação, marcha e corrida, basquetebol, trail e quotas.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €6 882,14.

Montemor-o-Novo, 01 de março de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

