EDITAL 39/2018
Reunião de Junta 35/2018
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 35/2018, de 19/09/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência e transporte da escada extensível ao Colégio Jardim dos Sentidos;
- Apoio ao Hospital de S. João de Deus no pagamento de almoços no dia 4 de
outubro, no âmbito do 1º Congresso de Cuidados Continuados;
- Cedência da carrinha 39-HL-09 ao Grupo de Cicloturismo de Montemor-oNovo, para o transporte de atletas e bicicletas a Serra de Ossa, no dia 7 de outubro;
- Cedência à Liga dos Combatentes – Núcleo de Montemor-o-Novo do seguinte
material para a Cerimónia do Dia de Finados a realizar no dia 1 de novembro: púlpito em
vidro, sistema de som (micro, suporte para micro e coluna) e oferta de uma coroa de
flores;
- Cedência e transporte de 6 mesas ao Grupo Desportivo do Reguengo/São
Mateus, para almoço convívio de todos os que trabalharam na Festa de Agosto, a realizar
no dia 5 de outubro;
- Cedência do auditório à Associação de Pais – APEE-EB5, para a realização de
uma assembleia geral no dia 24 de setembro e apoio na impressão de folhetos
informativos a distribuir pelos alunos da EB5;
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 499,10€.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de 18 191,01€.
Inclui os vencimentos do mês de setembro.

Montemor-o-Novo, 20 de setembro de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

