EDITAL 16/2018
Reunião de Junta 14/2018
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 14/2018, de 11/04/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência do auditório ao Delegado de Saúde, Dr. Agostinho Simão, para uma
sessão de trabalho sobre Legionela , a realizar no dia 17 de maio;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao ACM para transportar atletas do ACM
Montemor a Correr para o AQUARACE a realizar em Mora, no dia 6 de maio;
- Cedência do auditório à ARPI do Ferro da Agulha, para almoço a realizar no dia
26 de maio;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao Almansor Futebol Clube, para transporte de
atletas juniores da equipa do Livramento, no dia 21 de abril;
- Apoio com a cedência de impressão de boletins de inscrição, à constituição da
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB nº 5;
- Cedência de 20 estrados à Sociedade Carlista, para a edição da 3ª Edição Noite
de Danças Tradicionais do Mundo, a realizar no dia 5 de maio;
- Cedência da carrinha ao CRP 1º de Maio de S. Geraldo, para transporte de atletas
para a Estafeta Da Liberdade, no dia 25 de abril:
- Cedência da sala multiuso à Sra. Sónia Cachola, para uma reunião de pais de
alunos do 4º ano da EB nº 2, no dia 20 de abril;
- Cedência do salão do Centro Cultural de Silveiras à Sra. Verónica Pereira
Mendes, para um jantar de família a realizar no dia 14 de abril.

Apoio atribuídos às associações de acordo com as diretrizes aprovadas aquando da
aprovação do orçamento da Junta de Freguesia:
. Apoio no valor de 250,00€ ao CNE – Agrupamento 894, para a atividade –
interrail a realizar de 4 a 17 de agosto;
. Apoio à Al.GU.RES Associação Cultural, com refeições para duas pessoas, nos
dias 3 e 4 de maio, a serem fornecidas pelo Bar do Centro Cultural de S. Geraldo, no
âmbito do evento “A caminho da Festa dos Contos”;

. Apoio no valor de 50,00€ ao Almansor Futebol Clube para a aquisição de troféus
para os seguintes torneios: Infantis, Iniciados e Juvenis;
. Apoio no valor de 50,00€ ao Abrigo dos Velhos Trabalhadores para a Festa de
Carnaval com Baile de Máscaras, realizada no mês de fevereiro;
. Apoio no valor de 100,00€ ao Centro Hípico D. Duarte, para o Poule de
obstáculos e Poule de ensino;
. Apoio no valor de 50,00€ ao Grupo Motards do Ocidente, para o 23º Moto Rali,
que este ano se realiza em Montemor-o-Novo;

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €5 905,93.
Montemor-o-Novo, 12 de abril de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

