EDITAL 5/2018
Reunião de Junta 3/2018
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 3/2018, de 17/01/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia externa:
- Cedência do auditório à Comissão Concelhia de Montemor-o-Novo do PCP,
para a realização da 11ª Assembleia de Organização do Concelho de Montemor-o-Novo.
No doa 3 de março;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao ACM, para a equipa de Basquetebol se
deslocar a Estremoz, no dia 20 de janeiro;
- Cedência da sala multiusos à Rede de Cidadania de Montemor-o-Novo, para a
realização de uma reunião da rede, no dia 5 de fevereiro;
- Cedência do videoprojector ao ACM, no dia 20 de janeiro;
- Cedência do Centro Cultural de Silveiras à Sra. Verónica Mendes, para festa de
aniversário de uma criança, no dia 10 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 250,00€ aos Acólitos da Paróquia de Montemor-o-Novo, para
a deslocação da Sra. Paula Mira ao Vaticano para participar num encontro de Acólitos
Internacional;
. Apoio no valor de 750,00€ ao Clube Desportivo de Pesca à Linha de Montemoro-Novo – equipa composta por Jorge Manuel Forca e Joaquim Manuel Batista, para três
provas de pesca ao Achigã Embarcado;
. Apoio ao ACM para aquisição de 30 polos técnicos no valor de 135,00€,
aquisição de 100 T-Shirts para os atletas no valor de 340,00€ e respetivas gravações no
valor de 0.95€/cada gravação.
Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €10 226,39
Montemor-o-Novo, 18 de janeiro de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

