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ACTA N5 8

Aos seis dias do mês de Junho 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:
Deliberou esta Junta de Freguesia convidar a Banda União Progressista para a alvorada
do dia 24 de Junho, dia de São João para a salva de 21 tiros. Após a salva, esta Junta de
Freguesia ofereceu um beberete a todos os músicos e simpatizantes.
Esta Junta de Freguesia recebeu um oficio da turma do 4? ano C, da Escola Professor
António dos Santos Botelho, em agradecimento pela passagem oferecida por esta junta de
Freguesia no âmbito do projecto "À Descoberta da Capital do Nosso País" (documento em
anexo).

Foi deliberado efectuar a quarta semana cultural desta Junta de Freguesia no mês de

Julho (inicio a 1 de Julho e termo a 6 de Julho), e oferecer a todos os artistas uma pequena
lembrança.

-

-

—

-

-

Foi deliberado por esta Junta, conservar o fontenário do Largo Bento de Góis
nomeadamente o seu funcionamento. (Sr? Presidente contactou com o Sr? Vereador Carlos
Pimentel a 23/05/2013).

—

-

-

—

-

--

--

Revisão Orçamental n? 2 no valor de 404.94€ para mais e para menos no mesmo valor
conforme mapa em anexo a esta acta.

—

--

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO: A Junta de Freguesia de São Miguel, autorizou no
presente mês os pagamentos das ordens números cento e catorze ã cento e quarenta, na
importância de cinco mil, setecentos e oitenta e três euros e vinte cinco 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.

-

