JUNTA DE F R E G U E S I A DE SÃO MIGUEL
9680 - 174 VILA FRANCA DO CAMPO

ACTA N° 14/2014
Aos vinte e sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e catorze, na sede
da Junta de Freguesia, sita à Rua Prior Jorge Furtado da Ponte l / A , compareceram os
senhores: - António José dos Santos da Ponte, Maria da Conceição Arruda de Sousa e
Zenaide de Fontes Pacheco Tavares respectivamente; Presidente,

Secretário e

Tesoureiro a fim de realizarem a sessão ordinária deste Órgão, com a seguinte ordem de
trabalhos:

-

Recebeu esta Junta de Freguesia oficio da DROAP a informar que o processo
instrutório das candidaturas (mobiliário e equipamento e equipamento informático) foi
apreciado e aguarda decisão do senhor Vice-Presidente do Governo. (Anexo)
Esta Junta de Freguesia deliberou fazer por mais um ano consecutivo o concurso
de presépios tradicionais, este ano serão entregues prémios monetários de 100€. 75€ e
50€ aos três primeiros lugares.

-

Deliberou esta Junta de Freguesia visitar os nossos idosos do Lar Bom Jesus da
Pedra, levar-lhes um sortido de bolachas e desejar-lhes um Feliz Natal e Próspero Ano
Novo.

Alteração Orçamental número três, para mais no valor de dois mil,

quatrocentos e setenta e três euros nas rubricas 01.03.05.02.01, 02.01.04, 02.01.05.
02.01.08, 02.01.21.01, 02.02.01, 02.02.03, 02.02.09, 02.02.17, 04.07.02, 04.08.01 e para
menos no mesmo valor na rubrica 02.02.25.01. (documento em anexo).
Esta Junta de Freguesia realizou no corrente mês vinte e nove atestados.
AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO: A Junta de Freguesia de São Miguel,
autorizou no presente mês os pagamentos das ordens números duzentos e vinte e um à
duzentos e cinquenta e cinco, na importância de quinze mil, cento e quarenta e seis
euros e oitenta e dois cêntimos.
E para constar dos devidos efeitos legais se lavrou a presente acta. que depois de
lida e aprovada vai ser assinada conforme a lei, e por mim, Secretária, Maria da
Conceição Arruda de Sousa que a elaborei e subscrevi.

-

