J U N T A DE FREGUESIA DE S A O M I G U E L
9680 - 174 V I L A FRANCA DO C A M P O

ACTA N5 10

Ao primeiro dia do mês de Agosto 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:
Esta Junta de Freguesia recebeu um ofício da Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Vila Franca do Campo a congratular o executivo desta Junta pela semana cultural realizada no
Jardim Antero de Quental (documento em anexo).

-

Foi deliberado por esta Junta de Freguesia, autorizar férias ao funcionário Valter
Ferreira Santos no período de 13 de Agosto a 19 de Setembro.
Foi deliberado aceitar a Sr. Elvira Sampaio a substituir o funcionário Valter Ferreira
?

Santos no período de férias do mesmo, em regime de voluntariado, onde esta Junta de
Freguesia agradece a sua disponibilidade e contribui com a despesa do transporte.
A convite da comissão de festas de Nossa Senhora da Piedade o executivo desta Junta
de Freguesia participará na procissão que se realizará no dia 4 de Agosto.
Recebeu esta Junta de Freguesia o convite da Santa Casa da Misericórdia para o Sr
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Presidente participar no almoço no CAO (Centro de Actividades Ocupacionais).
Recebeu esta Junta de Freguesia o convite para o executivo desta Junta incorporar na
procissão do Sr? Bom Jesus da Pedra.

—

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO: A Junta de Freguesia de São Miguel, autorizou no
presente mês os pagamentos das ordens números cento e oitenta e três à cento e noventa e
nove, na importância de quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três
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.

O SECRETARIO

O TESOUREIRO

