EDITAL 9/2018
Reunião de Junta 7/2018
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 7/2018, de 21/02/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia externa:
- Cedência da escada extensível ao Colégio Jardim dos Sentidos, no dia 16 de
fevereiro;
- Cedência da carrinha XA-42-15 à Associação Cultural Make Noise, para
transportar material da Gesamb para Montemor, no dia 23 de fevereiro;
- Cedência de 7 mesas ao Grupo Desportivo do Reguengo/S. Mateus de 23 de
fevereiro a 1 de março, para dois almoços convívio a realizar no Centro Cultural do
Reguengo, nos dias 24 e 28 de fevereiro;
- Cedência de 24 estrados a O Espaço do Tempo, entre os dias 5 e 9 de julho, para
o Festival Safira, a realizar no dia 7 de julho;
- Cedência de coluna de som e microfone ao Abrigo dos Velhos Trabalhadores de
Montemor-o-Novo, para a atividade “Queima da Velha”, a realizar no dia 27 de fevereiro.

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€ ao grupo de alunos do grupo europeu/voluntariado,
para um intercâmbio com a escola nos Açores, a ter lugar de21 a 25 de março;
. Apoio no valor de 152,00€ à A.XAT, nas inscrições, deslocações e alimentação
no Open de Portugal 2018, disputado em Lisboa entre 3 e 9 de fevereiro.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €28 145,00,
inclui os vencimentos de fevereiro.
Montemor-o-Novo, 22 de fevereiro de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

