EDITAL 36/2018
Reunião de Junta 32/2018
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 32/2018, de 22/08/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com
eficácia externa:
- Cedência de 5 mesas e 10 bancos aos Bombeiros Voluntários para as largadas a
realizar nos dias 31 de agosto e 1 de setembro e apoio com publicitação das mesmas
através dos spots da RNA;
- Cedência do Centro Cultural de silveiras bem como das mesas e cadeiras nele
existentes e espaço envolvente à Associação de Solidariedade Social de Silveiras, para a
Festa de Final de Ano Letivo do Centro Lúdico de Silveiras a realizar no dia 7 de setembro
e cedência do salão nos dias 28 de agosto e 6 de setembro para os ensaios;
- Cedência da carrinha XA-42-15 a O Espaço do Tempo para o transporte de
estruturas de mupi, no dia 28 e agosto;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 a O Espaço do Tempo, para transportar
participantes e materiais de produção do espetáculo Margem, nos dias 14, 15 e 16 de
setembro;
- Cedência da carrinha XA-42-15 ao MDM de Montemor-o-Novo, para
transportarem os diversos materiais para a Feira da Luz e depois para a sede, nos dias 29
de agosto e 4 de setembro;
- Cedência do salão do Centro Cultural da Maia a Hugo Miguel Gatinho e Marina
da Conceição Comendinha da Silva, para um jantar familiar e de amigos, no dia 29 de
setembro.
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 493,60€.
Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €21 355,14.

Montemor-o-Novo, 23 de agosto de 2018
O Substituto legal do Presidente

(Jorge Miguel Valverde Mestrinho)

