EDITAL 24/2018
Reunião de Junta 21/2018
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 21/2018, de 06/06/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Apoio à Associação de Pais “Aprender a Ser”, com a oferta de bolos à fatia,
sumos, guardanapos e copos de plástico, para lanche a oferecer aos alunos da EB nº 2, a
fim de comemorar o encerramento do ano letivo, no dia 22 de junho;
- Cedência de 10 mesas ao Grupo Desportivo do Reguengo/São Mateus, para a
realização de um almoço no Centro Cultural do Reguengo, no dia 30 de maio;
- Cedência ao Clube de Tiro, Caça e Pesca de Montes de Alcobaça – Santa Sofia,
para reabilitação da EB de Santa Sofia, de acordo com o Protocolo de Cedência de
Espaço, do seguinte material: 20 latas de 15L de tinta branca; 5L de tinta encarnada; 5L
de tinta verde; 5 sacos de cimento e 1 fechadura para aporta principal;

- Cedência de 16 mesas à Associação 29 de Abril, para a Festa da Sardinhada a
realizar no dia 26 de junho;

- Cedência de 18 mesas e 36 bancos ao Grupo Cultural e Desportivo das Fazendas
do Cortiço, para as Festas de Verão do Grupo, a realizar nos dias 6 e 7 de julho;

- Cedência de carrinha à Make Noise, no dia 6 de junho a partir das 17h;
- Cedência do salão do Centro Cultural da Maia à Sra. Vera Vieira, para festa de
aniversário, no dia 19 de junho;
- Cedência de 5 mesas e 10 bancos ao Sr. Joaquim Pisco Borlas, para um evento
no Café Sector 4, no dia 30 de maio;

- Cedência de 18 mesas e 36 bancos ao Sr. Jorge Manuel Canoa, arrendatário do
Café Canoa, para um Arraial a realizar no dia 14 de julho (se alguma associação requerer
para essa data, fica sem efeito), e eletricidade para ligação ao palco.

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 1 124,14€.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €17 342,12.
Montemor-o-Novo, 7 de junho de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

