JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MIGUEL
9680 - 174 V I L A F R A N C A D O C A M P O

ACTA N° 16
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, na sede da
Junta de Freguesia, sito 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:
APROVAÇÃO
ECONÓMICO

DO

DE DOIS

ORÇAMENTO

ORDINÁRIO

M I L E CATORZE

E

PARA

RESPETIVO

O

ANO

PLANO DE

ATIVIDADES — Foi aprovado por unanimidade, por este Junta de Freguesia, o
Orçamento para o ano económico de dois mil catorze, que importa tanto na Receita
como na Despesa a importância de sessenta e sete mil e seis euros e vinte e oito
cêntimos e o respetivo Plano das Atividades mais Relevantes.
Foi deliberado por esta Junta de Freguesia elaborar um inventário de todo o
recheio pertencente à mesma, inclusive ao material que se encontra no antigo edifício do
Clube Desportivo de Vila Franca onde está sediada a secção de apoio ao pescador. (Em
anexo).

-—

-

-—

Deliberou esta Junta de Freguesia organizar um workshop de aulas de Inglês,
cujas inscrições estão abertas desde o dia 4 ao dia 30 de Novembro.
Foi deliberado por esta Junta de Freguesia abrir concurso de Presépios
Tradicionais cujas inscrições estão abertas até ao dia 17 de Dezembro.
Foi deliberado por esta Junta de Freguesia fazer a já habitual visita de Natal aos
nossos idosos do Lar Bom Jesus da Pedra onde esta Junta entregará um pequeno sortido
de bolachas a todos eles.

—

Recebeu esta Junta de Freguesia um oficio da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores do Deputado Dr. Ricardo Vieira Cabral, felicitando o executivo
desta Junta pela sua importante eleição para a autarquia.

-

-

-

No passado dia 11 de Novembro comemorou-se a tradicional festa de São
Martinho na Escola Professor António dos Santos Botelho em Vila Franca do Campo,
as 234 crianças celebraram mais esta tradição, entoaram-se canções alusivas à época e a
festa terminou com um lanche convívio onde não faltaram as castanhas oferecidas pela
Junta de Freguesia de São Miguel.
No dia 20 de Novembro recebemos pela primeira vez na sede da Junta de
Freguesia de São Miguel o executivo camarário para uma reunião de trabalho proposta
pelo Sr. Presidente da Câmara Dr. Ricardo Rodrigues com intuito de avaliar várias
situações inerentes à Junta de Freguesia. —

—

Foi deliberado por esta Junta de Freguesia apoiar um grupo de animação de rua
integrados na actividade de natal "os duendes à procura do Pai Natal", com bombons
distribuídos a todas as crianças.
Foi deliberado por esta Junta distribuir chocolates a todas as crianças da Escola
Professor António dos Santos Botelho em Vila Franca do Campo.
Foi deliberado por esta Junta de Freguesia apoiar com géneros alimentícios para
o almoço de angariação de verbas para a futura marcha de São João da Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo.
AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO: A Junta de Freguesia de São Miguel,
autorizou no presente mês os pagamentos das ordens números duzentos e sessenta e seis
à duzentos e oitenta e um. na importância de três mil. oitocentos e sessenta e cinco euros
e quinze 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.
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—
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