ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO MIGUEL
VILA FRANCA DO CAMPO

ATA N ° 01/2014
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO
MIGUEL, DO DIA NOVE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE.

Aos nove dias do mês de Abril de dois mil e catorze, pelas vinte horas, na sede da
Junta de Freguesia de São Miguel, sita à Rua Prior Jorge Furtado da Ponte, 1/A, desta Vila,
reuniu-se a Assembleia de Freguesia de São Miguel, em sessão ordinária, sob a
presidência de Alexandre Custódio Batista da Câmara de Amaral, secretariada por, José
Mariano Pacheco Correia e Carmen Dolores Araújo de Medeiros Santos, na qualidade de
primeiro e segundo secretários da Mesa da Assembleia. Estiveram também presentes os
senhores, Miguel Correia Fontes Couto, Elisabete Martins de Melo, Manuel António Braga
Pinheiro, Patrícia de Fátima Vieira de Andrade, Bruno Gonçalo da Ponte Paiva. Estiveram
igualmente presentes nesta Assembleia, o senhor Presidente da Junta de Freguesia,
António José dos Santos da Ponte e as senhoras Maria da Conceição Arruda de Sousa e
Zenaide de Fontes Pacheco Tavares, respetivamente Secretária e Tesoureira da Junta.
Faltando o senhor Silvino Padre Cura da Ponte.
ANTES DA ORDEM DE T R A B A L H O - O senhor Presidente desta Assembleia,
lembrou que todos os membros da mesma podem e devem justificar as suas ausências às
reuniões da Assembleia de Freguesia. Também pelo senhor Presidente da Assembleia foi
proposto que as senhas de presença sejam pagas na última reunião do ano em Dezembro,
sendo a referida proposta aceite por unanimidade pelos membros da Assembleia de
Freguesia. Também foi referido que o senhor Manuel António Braga Pinheiro, não
apresentou justificação da falta dada á reunião do mês de dezembro passado.
Ponto um - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DO ANO
ECONÓMICO DE DOIS MIL E T R E Z E - Foi apresentada a esta Assembleia de Freguesia,
por parte da Junta de Freguesia, a Conta de Gerência do ano económico de dois mil e
treze, conforme o estipulado na Lei. Após alguns esclarecimentos por parte do senhor
Presidente desta Junta, a mesma foi aprovada por unanimidade.

Ponto dois - APROVAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA O
ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E C A T O R Z E , BEM COMO O S R E S P E T I V O S PLANOS
DE IVESTIMENTOS E ATIVIDADES - Foi apresentada a esta Assembleia de Freguesia, a
primeira Revisão Orçamental para o ano de dois mil e catorze, bem como a revisão do
Plano Plurianual de Investimentos e de Atividades. Os documentos em causa foram
aprovados por unanimidade por esta Assembleia de Freguesia.
Ponto três - OUTROS ASSUNTOS: - O senhor Bruno Paiva, alertou para que os
apoios concedido às Instituições sem fins lucrativos devem ser diferenciados, tendo em
vista os seus Planos de Actividades e que as referidas Instituições devem ser obrigadas a
enviar a esta Junta, os referidos Planos de Atividades, e mediante as atividades constantes
nos mesmos, a Junta de Freguesia, decidiria então a importância a conceder.
O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, propôs para que Junta de
Freguesia, se torne sócia dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, usando
para isso a importância do apoio financeiro orçamentado para a referida Associação.
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou à Assembleia de Freguesia,
que não procedeu ao corte da luz ao Clube de Caçadores de Vila Franca do Campo, em
virtude do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, informar
o senhor Presidente da Junta, que a Câmara Municipal, irá efetuar um protocolo para
transferir para esta Junta, a importância de dois mil e oitocentos euros, para pagar a luz do
Clube de Caçadores e também da Junta de Freguesia. A senhora Patrícia de Andrade,
disse não concordar que a Câmara Municipal, pague a luz ao Clube de Caçadores, um vez
que os mesmos não prestam serviço á comunidade e que tem as suas próprias receitas,
quotas de Associados e a exploração do Bar.
O senhor Presidente da Junta, informou a Assembleia, que esta Junta está a dar um
curso de Culinária e que na próxima semana a Junta vai iniciar um Curso de Informática.
Também é intenção desta Junta, realizar o mais breve possível um Curso de Costura.
O senhor Presidente da Junta, entregou aos membros da Assembleia de Freguesia,
o convite para a inauguração da Feira das Oportunidades, que se realizará no próximo dia
três de Maio.
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O senhor Presidente da Junta, informou a Assembleia, que a Junta de Freguesia,
recebeu o Galardão como uma das freguesias vencedoras do Concurso Eco-Freguesias,
referente ao ano de dois mil e treze e que voltou a concorrer no corrente ano.
Foi proposto pela a Assembleia de Freguesia, solicitar á Comissão de Trânsito, para
que o trânsito enfrente á Caixa Agrícola

até ao cruzamento com a Rua da Palma seja

efetuado nos dois sentidos.
E para constar e devidos efeitos legais se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia e por mim, José Mariano
Pacheco Correia, primeiro Secretário desta Assembleia, que a elaborei e subscrevi.

