EDITAL 6/2018
Reunião de Junta 4/2018
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 4/2018, de 24/01/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia externa:
- Apoio ao Grupo de Acólitos das Paróquias de Montemor-o-Novo com a
publicitação do evento “Noite de Fados”, a ter lugar no dia 7 de abril, pelas 20h, no
Restaurante “Pôr do Sol” através dos spots publicitários da Junta na RNA;
- Cedência de 6 mesas e transporte das mesmas, ao Grupo Desportivo do
Reguengo para a realização de uma festa de aniversário de um sócio, no dia 20 de janeiro;
- Cedência da carrinha XA-42-15 à Associação Cultural Make Noise, para a
atividade de apanha de lixo no Rio Almansor, no dia 3 de março;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao RCM, para deslocação da equipa de Sub-14
ao Colégio St. Jullian`s, no dia 28 de janeiro;
- Cedência do salão do Centro Cultural de Silveiras, respetivas mesas e cadeiras à
Associação de Solidariedade Social de Silveiras, e também da carrinha XA-42-15, para o
desfile e matiné de Carnaval do Centro Lúdico, no dia 11 de fevereiro;
- Cedência do auditório a VetAgroMor, Lda., para a realização de 2 workshops no
âmbito das VI`s Jornadas Técnicas da VetAgroMor, a realizar nos dias 4 e 5 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 250,00€ à Escola de Equitação Equimor para a prova de Raide
Internacional de 1*, a realizar no dia 10 de março;

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €3 758,66
Montemor-o-Novo, 25 de janeiro de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

