EDITAL 28/2018
Reunião de Junta 25/2018
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 25/2018, de 04/07/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Oferta de 80 garrafas de água ao Agrupamento de Escolas de Montemor-oNovo, para o 2º Encontro de Partilha de Ideias, organizado pelos departamentos do PréEscolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico, no dia12 de julho;
- Cedência e transporte de 18 mesas, 36 bancos e palco ao Grupo Desportivo do
Reguengo/São Mateus, para a realização da Festa de Agosto a ter lugar nos dias 10 e 11
de agosto, no Centro Cultural do Reguengo;
- Cedência de estrados a O Espaço do Tempo, para o Concerto da OFA a ter lugar
no dia 8 de julho, no terreiro do Convento da Saudação;
- Cedência do auditório ao ACM para o almoço dos participantes do Run Castle,
no dia 30 de setembro;
- Cedência de carrinha de caixa aberta 39-HL-09 à Make Noise para recolher o
material do Festival Contra Corrente, no dia 29 de junho, a partir das 18h;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 à Porta Mágica, para deslocação das jovens da
instituição à Quinta da Anema, no dia 18 de julho;
- Cedência de 3 mesas e 24 cadeiras do Centro Cultural de Silveiras, ao Sr.
Hermenegildo Abadia, para a festa de aniversário do seu neto, no dia 15 de julho;
- Apoio com a oferta de 60 t-shirs ao ACM, para oferta de final de ano a todos os
que integram o grupo de Caminhada e Iniciação à Corrida do Centro de Marcha e Corrida
Montemor a Correr, tendo as mesmas o logotipo exclusivo da União de Freguesias.

Apoio atribuídos às associações de acordo com as diretrizes aprovadas aquando da
aprovação do orçamento da Junta de Freguesia:
. Apoio atribuído ao movimento associativo no valor de 400,00€.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €14 207,15.

Montemor-o-Novo, 05 de julho de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

