EDITAL 14/2018
Reunião de Junta 12/2018
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 12/2018, de 28/03/2018 foram tomadas as seguintes deliberações, com eficácia
externa:
- Cedência à Liga dos Combatentes – Núcleo de Montemor-o-Novo, para a
cerimónia comemorativa do seu aniversário, a realizar no dia 19 de maio, do seguinte
material: 3 estrados, 40 cadeiras, púlpito em vidro, coluna de som e micro e oferta de uma
coroa de flores;
- Cedência da carrinha 00-FO-71 ao ACM, para uma deslocação da equipa de
Trail a Piódão, no dia 6 de abril;
- Cedência de coluna de som e respetivo microfone ao Abrigo dos Velhos
Trabalhadores, para o Baile da Pinha 2018, a realizar no dia 29 de março;
- Cedência da carrinha 39-HL-09 à Associação Cultural Make Noise, para
carregarem alguns materiais para o uso no Festival Contra Corrente, no dia 29 de março;
- Cedência de 14 mesas e 28 bancos ao Sr. Vítor Silva, para um almoço de um
grupo de amigos denominado “Almoço do Fim do Mundo”, a realizar no Largo Dr. Banha
de Andrade, no dia 21 de abril. Cedência ainda da garagem se as condições climatéricas
a isso obrigarem.

Apoio atribuídos às associações de acordo com as diretrizes aprovadas aquando da
aprovação do orçamento da Junta de Freguesia:
. Apoio no valor de 120,00€ ao Grupo Coral de São Domingos, para o jantar
oferecido aos participantes no Concerto Comemorativo do 31º Aniversário do Coral, a
realizar no dia 4 de abril;
. Apoio no valor de 235,38€ à A Oficio das Artes, para o Projeto “Primeiro
cavaquinho no Espaço”;
. Apoio no valor de 50,00€ ao ACM na comparticipação das despesas do Torneio
Regional Categorias Infantis, Juvenis e Absolutos, realizado em Rio Maior nos dias 23 a
25 de fevereiro.

Mais faz saber que foram aprovadas ordens de pagamento no valor total de €5 433,41.
Montemor-o-Novo, 29 de março de 2018
O Presidente

(António Joaquim da Silva Danado)

