EDITAL 21/2018
Reunião de Junta 18/2018
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 18/2018, de 09/05/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência de 10 baias, 8 mesas e 16 bancos à Escola de Equitação Equimor, para
uma prova de saltos a realizar no dia 27 de maio;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao Almansor Futebol Clube para a equipa de
Iniciados de Futsal de deslocar ao Entroncamento, nos dias 16 e 17 de junho;
- Cedência do seguinte material ao ACM para o RUN CASTLE:
. 2 carrinhas de caixa aberta das 16h às 18h, no dia 27/09 e das 13h às 18h no dia
28/09;
. 2 carrinhas de caixa aberta e 1 de 9 lugares, nos dias 29 e 30/09;
. 6 mesas, 12 cadeiras, 10 bancos, 12 estrados, grades, auditório e bar, nos dias
29 e 30/09;
- Cedência do auditório à APEE – EB5, para a realização da tomada de posse dos
Órgãos Sociais da Associação, no dia 10 de maio;
- Apoio com a oferta de águas à Cercimor, para a Caminhada do Pirilampo
Mágico, a realizar no dia 27 de maio;
- Cedência da sala multiuso à Sra. Sónia Cachola, para a realização de uma reunião
com os pais do 4º ano da EB nº 2, no dia 25 de maio;
- Cedência de espaço ao Sr. Gonçalo Ribeiro para organizar uma festa de
despedida de solteiro, no dia 16 de junho;
- Cedência de 5 mesas e 10 bancos à Sra. Cindy Pinto, para uma festa de
aniversário a realizar no dia 19 de maio;
- Cedência do salão do Centro Cultural de Silveiras à Sra. Ana Rita Tanganho, no
dia 20 de maio.

Apoio atribuídos às associações de acordo com as diretrizes aprovadas aquando da
aprovação do orçamento da Junta de Freguesia:
. Apoio no valor de 50,00€ à Escola de Equitação Equimor, para o Campeonato
Nacional C.C.E. a realizar na Companhia das Lezírias, nos dias 7, 8 e 9 de maio;

. Apoio no valor de 140,00€ à A.XAT, para o Torneio de La Roda em Albacete –
Espanha, que se realizou entre o dia 28 de março e 1 de abril;
. Apoio ao Sr. Fernando Jorge Matias Saiote, no lançamento da sue livro, com a
aquisição de livros no valor de 250,00€;

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €17 099,41.
Montemor-o-Novo, 10 de maio de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

