EDITAL 12/2018
Reunião de Junta 10/2018
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 10/2018, de 14/03/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência do auditório ao Sr. Delegado de Saúde, Dr. Agostinho Simão, para um
encontro com as Unidades de Saúde Pública e Hospitais da Região Alentejo, no dia 12 de
abril;
- Cedência de do salão, respetivas mesas e cadeiras do Centro Cultural de
Silveiras, à Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Silveiras, para o almoço
comemorativo do 25 de Abril, no dia 25 de abril;
- Cedência e instalação de 6 estrados com escada no Centro Cultural do Reguengo,
4 mesas e 8 bancos, ao Grupo Cultural e Desportivo do Reguengo/S. Mateus, para a Festa
da Páscoa e Baile da Pinha, a realizar no dia 1 de abril;
- Cedência do Salão do Centro Cultural da Maia à Sra. Ângela Barreto, para festa
de aniversário, a realizar no dia 11 de agosto, ficando condicionada a à coordenação com
os gestores do espaço e que nenhuma associação necessite, de acordo com o RAMA.
- Cedência da EB de Santa Sofia ao Sr. César Melgão, para os Festejos da Páscoa
entre amigos, de 29 da março a 3 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 168,00€ ao Almansor Futebol Clube, para a deslocação da
equipa de futsal Juniores a Ponta Delgada – Açores, para disputar a Taça Nacional, no
dia 30 de março.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €7 430,29.
Montemor-o-Novo, 15 de março de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

