EDITAL 20/2018
Reunião de Junta 17/2018
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 17/2018, de 02/05/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência do auditório à CMMN para a realização da Fase Concelhia de Xadrez,
no dia 26 de maio;
- Oferta de 6 lembranças ao Rancho Folclórico Etnográfico Montemorense, para
ofertar os grupos participantes na sua Noite Nacional de Folclore a realizar no dia 2 de
junho;

Apoio atribuídos às associações de acordo com as diretrizes aprovadas aquando da
aprovação do orçamento da Junta de Freguesia:
. Apoio no valor de 118,50€ à A.XAT para o Campeonato Absoluto Individual,
realizado nos dias 8 e 22 de abril, no Barreiro e no Montijo e III Open dos Ferroviários,
realizado no dia 21 de abril;
. Apoio no valor de 125,00€ à Ensemble Monte Mor, para o lanche para 250, no
âmbito das Celebrações do Dia Mundial da Dança, realizado no dia 29 de abril;
. Apoio no valor de 112,99€ à Associação de Reformados Pensionistas e Idosos
de Silveiras, para o almoço comemorativo do almoço do 25 de Abril;
. Apoio no valor de 250,00€ à Associação de Moradores dos Foros da
Pintada/Comissão de Festas de Santa Margarida, para as Festas Anuais em Honra de
Santa Margarida, a realizar nos dias 17 e 18 de agosto.
. Apoio no valor de 50,00€ ao Grupo Cultural e Desportivo das Fazendas do
Cortiço, para o almoço de final de época, a realizar no dia 12 de maio.
Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €4 980,07.
Montemor-o-Novo, 03 de maio de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

