EDITAL 22/2018
Reunião de Junta 19/2018
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 19/2018, de 16/05/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência do auditório ao Dr. Agostinho Simão para uma sessão de trabalho
sobre a Legionella, no dia 14 de junho;
- Apoio com a cedência ao Grupo Desportivo do Reguengo/São Mateus do
seguinte material para pintura e limpeza interior do Centro Cultural do Reguengo: 3 latas
de tinta branca de 15L/cada; 1 lata de 5L tinta amarela; 1 lata de creme, lavável de 5L e
5L de lixivia;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao ACM para deslocação da equipa de
Basquetebol a Reguengos, no dia 20 de maio;
- Cedência de 22 estrados à Sociedade Carlista, para a realização da Tradicional
Noite de Folclore, no dia 9 de junho;
- Cedência do retroprojetor e respetiva tela ao Grupo Cultural e Desportivo de
Fazendas do Cortiço, no dia 19 de maio;
- Cedência à Secção de Atletismo dos Bombeiros Voluntários de Montemor-oNovo do seguinte material para a caminhada “vamos dar corda aos sapatos” a realizar no
dia 9 de junho: 6 estrados de palco; 1 coluna de som; 10 grades divisórias; 3 mesas e
oferta de peros para os caminhantes;
- Cedência de auditório ao MDM de Montemor-o-Novo, para almoço convívio
comemorativo do 50º Aniversário do MDM, no dia 17 de junho;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao Rancho Folclórico Etnográfico
Montemorense, para uma deslocação a Leiria nos dias 26 e 27 de maio;
- Cedência de coluna de som e microfone ao GUS, no dia 19 de maio;
- Cedência de auditório à Farmácia Freitas, no dia 6 de junho;
- Cedência de 7 mesas e 14 bancos à Sra. Catarina Pereira, para uma festa a realizar
no dia 31 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€ aos Serviços Sociais para a caminhada comemorativa
do 39º aniversário, realizada no dia 5 de maio;
. Apoio no valor de 250,00€ ao CNE – Agrupamento 894, para uma atividade de
jovens dos 10 aos 14 anos a realizar nos Açores em setembro.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €6 252,56.
Montemor-o-Novo, 17 de maio de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

