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

ACTA N° 7/2014
Aos vinte e nove dias do mês de Maio 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:

—

—

No passado dia 30 de Abril, esta Junta de Freguesia entregou os certificados
referentes ao workshop de culinária. -

—

No passado dia 6 de Maio. esta Junta de Freguesia iniciou o workshop de
Informática nas instalações da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo,
este terá a duração de 50 horas sendo o monitor Bruno Lopes, ao qual terminará a 25 de
Julho com a respectiva entrega de certificados.
Recebemos no passado dia 10 de Abril o Presidente do Clube Escolar de Vila
Franca do Campo com o intuito de organizar a maratona de 24 horas de Futsal (20 e 21
de Junho), onde esta Junta colaborou com o equipamento e impressão para os doze
atletas. -

—

Esta Junta de Freguesia enviou por email à Direcção Regional de Energia cópia
da fatura da electricidade para estatística
electricidade. (Em anexo)

relativa aos consumos mensais de
—

Recebeu esta Junta de Freguesia um edital da Câmara Municipal de Vila Franca
do Campo a informar que encontra-se abertas até às 16:30 do dia 3 de Junho de 2014 as
"Hortas Sociais de Vila Franca do Campo" (Em anexo).

-

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO: A Junta de Freguesia de São Miguel,
autorizou no presente mês os pagamentos das ordens números sessenta e três à oitenta e
quatro, na importância de três mil. oitocentos e setenta e cinco euros e quarenta e sete
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.

-

