JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MIGUEL
9680 - 174 VILA FRANCA DO CAMPO

A C T A N° 4/2015
Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, 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:
Foi realizado no passado dia dez de Abril um rastreio auditivo nas instalações do
apoio ao pescador onde foi um sucesso com muita participação por parte da população.No passado dia quinze de Abril o executivo desta Junta deslocou-se à empresa
Auto Açoreana para assinar a restante documentação relativamente à carrinha. Neste
mesmo dia a Junta deliberou elaborar um regulamento para a mesma.
No passado dia vinte e três de Abril o executivo desta Junta de Freguesia esteve
presente na cerimónia de entrega do galardão e bandeira no âmbito do concurso EcoFreguesia Freguesia Limpa, a propósito do merecido desempenho desta Junta de
Freguesia na limpeza da orla marítima e ribeira dos pelames.

—

Recebeu esta Junta de Freguesia convite para o executivo da mesma se
incorporar na procissão de São Miguel Arcanjo.
Esta Junta de Freguesia passou no corrente mês 16 atestados.
AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO: A Junta de Freguesia de São Miguel,
autorizou no presente mês os pagamentos das ordens números quarenta à cinquenta e
quatro, na importância de onze mil, noventa e três euros e cinquenta e nove cêntimos. —
E para constar dos devidos efeitos legais se lavrou a presente ata, 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.
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