EDITAL 13/2018
Reunião de Junta 11/2018
Jorge Miguel Valverde Mestrinho, substituto legal do 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 11/2018, de 21/03/2018 foram tomadas as seguintes
deliberações, com eficácia externa:
- Oferta de 226 ovos de Páscoa e folares ao Centro Escolar de Montemor-oNovo, para o lanche convívio dos alunos, no dia 23 de março;
- Oferta de 4 folares (grandes) à EB de Vendas, para o lanche convívio dos
alunos, no dia 23 de março;
- Oferta de ovos da Páscoa e sumos à EB de São Mateus, para os alunos
consumirem no decorrer da visita de estudo a Évora, no dia 23 de março;
- Oferta de 21 folares à EB nº 1 de Montemor-o-Novo, para o lanche convívio
dos alunos de 7 turmas da escola, no dia 23 de março;
- Cedência de escada extensível e transporte da mesma, ao Colégio Jardim dos
Sentidos, no dia 21 e 22 de março;
- Cedência de 10 mesas e 20 bancos à EB de São Mateus, para a o auditório à
Feira do Mateus, a realizar no dia 12 de abril;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 à Theatron para deslocação a Alter do Chão,
no dia 5 de maio;
- Cedência da Carrinha 00-FO-71 à Porta Mágica, para uma atividade de férias, a
realizar nos dias 28 de março, 2 e 4 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 50,00€ ao Rancho Folclórico Os Fazendeiros de Montemoro-Novo, para a aquisição de lembranças a oferecer aos grupos participantes no Festival
de Folclore, realizado no dia 17 de março;
. Apoio no valor de 62,50€ à A.XAT, na contratação de equipa de arbitragem,
deslocação e alimentação, reativo à 3ª jornada da 2ª divisão, Série C, realizada no
Barreiro a 17 de março;

. Apoio no valor de 100,00€ ao ACM, nas despesas com o Torneio InterRegional e Torneio Regional de Velocidade, realizados respetivamente em 13 e 20 de
janeiro;

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €22 602,98,
inclui os vencimentos do mês de março.

Montemor-o-Novo, 22 de março de 2018
O Substituto legal do Presidente

(Jorge Miguel Valverde Mestrinho)

