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

ACTA Nº 9
Aos sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, na sede da Junta de
Freguesia, sito à Rua Prior Jorge Furtado da Ponte 1/A, compareceram os senhores: - António
José dos Santos da Ponte, Maria da Conceição Arruda de Sousa e José David Dias Pacheco Lima
e Sousa, respectivamente; Presidente, Secretário e Tesoureiro, a fim de realizarem a sessão
ordinária deste Órgão, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------Alteração Orçamental nº 3 para mais no valor de 1800.00€ nas rubricas 02.01.05;
02.01.08; 02.01.15; 02.02.17 e 04.07.05 e para menos no mesmo valor nas rubricas 02.01.19;
02.01.20; 02.01.21.01; 02.02.03; 02.02.12; 02.02.13 e 02.02.24 (documento em anexo). --------Aprovada a revisão orçamental nº 2 por aumento da receita proveniente do programa
Eco-Freguesia (06.04.01 – Região Autónoma dos Açores – 1000€) por contrapartida do
aumento da despesa na rubrica 02.01.04 – Limpeza e higiene – 1000€ (documento em anexo).
Voltou a exercer funções o funcionário Valter Ferreira Santos a 18 de Maio de 2012
após um ano de baixa médica. ------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado a 21 de Maio o protocolo do 1º piso do imóvel, sito à rua Padre Manuel
Ernesto Ferreira nº 12. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado efectuar a semana cultural desta Junta de Freguesia no mês de Julho
(inicio a 2 e termo a 6 de Julho). ----------------------------------------------------------------------------------Deliberado propor à assembleia a isenção de pagamento da renda da viúva do Srº
António José Costa Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------A convite de várias entidades o Presidente da Junta de Freguesia participou nas
comemorações do dia da Europa que se realizou no Auditório da Escola Básica e Secundária de
Vila Franca do Campo no dia 9 de Maio de 2012. Participou igualmente nas comemorações do
Comando Regional dos Açores da Policia de Segurança Pública que se realizou em Vila Franca
do Campo e que contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca do Campo,

Comandantes da PSP, o Sr. Presidente do Governo Regional e o Sr. Ministro da Administração
Interna. Desta forma foi esta Junta de Freguesia dignamente representada nestes eventos. ----Deliberado efectuar os seguintes pagamentos: ---------------------------------------------------EDA – 158.36€. ---------------------------------------------------------------------------------------------PT Comunicações – 170.56€. ----------------------------------------------------------------------------O Barateiro – 250.00€ ------------------------------------------------------------------------------------Artur Claver Simas Arruda – 217.91€ -----------------------------------------------------------------Fundo Escolar – 150.00€ ---------------------------------------------------------------------------------Academia de Karaté – 150.00€ -------------------------------------------------------------------------Canha e Filhos – 390.90€ ---------------------------------------------------------------------------------Hotel Marina – 90.00€ ------------------------------------------------------------------------------------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 eu, Maria da Conceição Arruda de Sousa,
Secretária, a elaborei. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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