EDITAL 17/2018
Reunião de Junta 15/2018
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 15/2018, de 18/04/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência da carrinha XA-42-15 à Comissão Sindical do STAL de Montemoro-Novo de 20 de abril a 1 de maio;
- Cedência de equipamento de som e oferta de um bolo para cerca de 300 pessoas,
ao Lar dos Pequeninos para a comemoração do Dia da Família no dia 15 de maio;
- Apoio com a cedência de impressão de informação a anexar boletins de
inscrição, à constituição da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB nº 5;
- Cedência de 18 mesas e 36 bancos à Unidade Pastoral das Paróquias de
Montemor-o-Novo para convívio a realizar no adro da Igreja de S. Mateus, no dia 16 de
junho;
- Cedência de roçadora de disco à Porta Mágica, no dia 21 de abril;
- Cedência e montagem de bancada ao Foros de Vale Figueira Futebol Clube, para
a realização da “Final da Taça Inatel”, no dia 29 de Abril;
- Cedência do auditório à Sra. Ana Maria Gonçalves R. Castro, para a realização
de uma conferência sobre educação, no dia 19 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 80,00€ ao GAM, para a Tuna da Universidade Sénior se
deslocar a pombal, para participar nos Encontros Musicais, no dia 5 de maio;
. Apoio no valor de 200,00€ ao GAM, para a montagem da Peça de Teatro “Poema
Ecológico”, do Grupo de Teatro da Universidade Sénior, a estrear em junho no castelo de
Montemor
. Apoio no valor de 250,00€ à Theatron, para a produção do espetáculo “Hotel da
Bela Vista”, com estreia marcada para os dias 15, 16 e 17 de junho.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €6 674,19.
Montemor-o-Novo, 19 de abril de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

