EDITAL 7/2018
Reunião de Junta 5/2018
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 5/2018, de 07/02/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia externa:
- Cedência do equipamento de som à Junta de Freguesia da União de Freguesias
de Cortiçadas de lavre e Lavre, para o desfile de Carnaval a realizar no dia 9 de fevereiro,
nas Cortiçadas de Lavre;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao Grupo União Sport, para deslocação da
equipa de Seniores Futsal ao Torrão, no dia 17 de fevereiro;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao ACM, para deslocação dos atletas de natação
a Évora, no dia 4 de fevereiro;
- Cedência da carrinha XA-42-15 à Associação de Pais Saber Crescer, para o
desfile de Carnaval, no dia 9 de fevereiro;
- Apoio à Cercimor com a publicitação do evento “Noite de Fados”, a ter lugar no
dia 10 de março, pelas 31.30h, no Party More Zone, através dos spots publicitários da
Junta na RNA;
- Apoio aos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, com a publicitação do
evento “Noite de Fados” a ter lugar no dia 24 de fevereiro, através dos spots publicitários
da Junta na RNA;
- Apoio à Sociedade Carlista, com a publicitação dos eventos de Carnaval que vão
realizar nos dias 11 e 12 de fevereiro, através dos spots publicitários da Junta na RNA;
- Cedência de 15 mesas e 30 bancos à Sra. Lucinda Morganheira, para a festa de
aniversário do pai, entre os dias 9 e 12 de março;
- Cedência de 4 mesas e 8 bancos ao Sr. António Laranjo, para uma festa de
aniversário, entre os dias 2 e 5 de fevereiro.

Apoio atribuídos às associações de acordo com as diretrizes aprovadas aquando da
aprovação do orçamento da Junta de Freguesia:
. Apoio no valor de 225,00€ ao Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense,
no evento “Noite de Fados” realizado no dia 3 de fevereiro;

. Apoio no valor de 243,00€ à A.XAT, nas seguintes provas: XX Open de Xadrez;
Chess Night Blitz; Lisbon Christmas Chess Open 2017 e campeonato Nacional de SemiRápidas;
. Apoio no valor de 120,00€ ao Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo, para a
aquisição de novo fardamento para os elementos da Tuna da Universidade Sénior/Estudos
Gerais;
. Apoio no valor no valor de 111,50€ ao Grupo Cultural e Desportivo das Fazendas
do Cortiço, para o baile de Carnaval a realizar no dia 9 de fevereiro;
. Apoio à Sra. Teresa Fonseca, no lançamento do seu livro “Histórias de vida no
Portugal do Século XX – Estudantes dos Estudos Gerais/Universidade Sénior do Grupo
de Amigos de Montemor-o-Novo, com a aquisição de livros no valor de 250,00€;
. Apoio no valor de 50,00€ ao ACM, para a aquisição de medalhas e taças para o
V Torneio de Natação a realizar no dia 11 de fevereiro.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €17 325,60
Montemor-o-Novo, 08 de fevereiro de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

