EDITAL 25/2018
Reunião de Junta 22/2018
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 22/2018, de 13/06/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Apoio à EB de São Mateus com a oferta de lanches para a atividade “Semana
do Irmão” – 2º Edição, a decorrer de 12 a 18 de junho;
- Cedência de 2 módulos de 4m da bancada da Junta à Sociedade Carlista, para o
Concerto da Festa da Casa a realizar no dia 23 de junho;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 à Associação de Pais Saber Crescer, para uma
atividade a realizar na Casa João Cidade, no dia 6 de agosto;

- Apoio à Cercimor com a compra das sardinhas, para o arraial a realizar no dia
15 de junho;

- Cedência da carrinha 39-HL-09 à associação Make Noise, para apoio ao Festival
Contra Corrente nos seguintes dias: 16 de Junho; 19, 20 e 21 de junho das 17h até ao final
do dia; no dia 22 de junho, das 14h até dia 24 ao final do dia;

- Apoio Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo, com a aquisição das
restantes 24 medalhas para a 10ª Maratona Cidade de Montemor-o-Novo;
- Cedência do salão do Centro Cultural da Maia à Sra. Karla Rodrigues, para festa
de aniversário, no dia 8 de agosto;

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 350,00€.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €4 522,70.
Montemor-o-Novo, 14 de junho de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

