
 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 10 DE ABRIL DE 2015 

ATA Nº 32/2015 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas vinte horas e trinta minutos, na 

sala de reuniões da Junta de Freguesia de São Mateus, sita na Rua Barão da Fonte do 

Mato número doze, nesta Vila da Praia, Freguesia de São Mateus, compareceram para 

realizar a reunião, ordinária, os seguintes membros do Executivo, o Presidente Manuel 

José da Silva Ramos, o secretário Manuel Maria Ramos de Sousa e a tesoureira Lucy 

Maria Remédios Silva, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia:------------------------------------------------------------------------- 

O presidente informou ao restante executivo das disponibilidades financeiras 

existentes na presente data, sete mil oitocentos e cinquenta e um euros e oitenta e 

quatro cêntimos, bem como dos trabalhos realizados na última quinzena, que foram o 

aumento dos muros de vedação dos parques de retém da Portela e colocação de um 

varandim na manga da balança de pesagem de gado, as habituais limpezas de ruas da 

freguesia e continuação da vedação dos muros do parque de campismo.------------------- 

----- 1º Ponto: Revisão orçamental com a apreciação da conta de gerência de 2014;----- 

-----2º Ponto: Concessão de covais com caráter perpétuo; -------------------------------------- 

-----3º Ponto: IIIº Encontro das Freguesias dos Açores; ------------------------------------------ 

-----4º Ponto: Galardão de excelência – Concurso Eco Freguesia.------------------------------- 

  

--- Ponto Um- Revisão Orçamental com a apreciação da Conta de Gerência de 2014 ----

- 

Após a leitura e apreciação dos documentos de prestação de contas, tendo-se 

concluído que o saldo a trinta e um de janeiro de 2015 totaliza uma receita de    e uma 

despesa com valor igual. Foi deliberado, por este executivo, submeter a prestação de 

contas relativas ao ano financeiro de 2014 à Assembleia de Freguesia para efeitos de 

apreciação e votação, nos termos previstos no número 4 do Artº 78 da Lei 73/2013. ----

----------------------------------------------------------------------------- 



 

Os documentos de prestação de contas foram todos rubricados pelos membros 

presentes, que ficarão devidamente arquivados, ficando disponíveis para consulta. ----- 

--- Ponto Dois - Concessão de coval com caráter perpétuo; ------------------------------------- 

Conforme foi requerido, por Clara de Santo António, foi deliberada a concessão do 

coval número dezoito do sexto quadro, onde está sepultado o seu esposo, Luís Inácio 

da Silveira, falecido em vinte de março de 2015, e o coval número vinte e seis do sexto 

quadro, do cemitério de São Mateus. Esclarece ainda que não existem herdeiros 

interessados no coval número dezoito, sendo o coval número vinte e seis terra virgem. 

Foi deliberado por este executivo conceder os covais supra mencionados, mediante o 

pagamento das taxas previstas na tabela de taxas e licenças.----------------------------------- 

--- Ponto Três – IIIº Encontro das Freguesias  dos Açores ---------------------------------------- 

Foi deliberado que o presidente deste executivo participasse no IIIº Encontro das 
Freguesias  dos Açores que se irá  realizar na ilha Terceira no próximo dia 02 de maio 
de 2015, bem como autorizar as despesas inerentes a esta participação. ------------------- 
 
--- Ponto Quatro – Galardão de excelência – Concurso Eco Freguesia ------------------------ 

Foi atribuído à freguesia de São Mateus o galardão de excelência referente ao 

Concurso Eco Freguesia, freguesia limpa 2014. Estará presente na cerimónia de 

entrega do galardão, em S. Miguel prevista para dia 23 de Abril, o Presidente desta 

Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Manuel Maria 

Ramos de Sousa, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes.------------------- 

O Presidente: ___________________________________________________________ 

O Secretário: ___________________________________________________________ 

A Tesoureira: ___________________________________________________________ 
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