
 

ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2016 

ATA Nº 53/2016 

Aos cinco dias do mês fevereiro de dois mil e dezasseis, 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 o Presidente Manuel 

José da Silva Ramos, os seguintes membros do Executivo, 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:---------------------------------------------------------------- 

- Registo de Presenças---------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a sessão o presidente deu a conhecer aos restantes membros a 

correspondência recebida e os trabalhos desenvolvidos na última quinzena. ----- 

Ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1º Ponto: Requerimento para aquisição de coval; --------------------------------- 

----- 2º Ponto: Pedido de apoio; --------------------------------------------------------------- 

----- 3º Ponto: Beneficiário do programa recuperar; ------------------------------------- 

 

Ponto um: Requerimento para aquisição de coval --------------------------------------- 
 
A requerimento de Maria Luísa Mailhoit, que pretende adquirir o coval, a 

carater perpétuo, número dezassete no quinto quadro - E, na terceira fila, no 

cemitério onde se encontra sepultado o seu pai, Manuel Correia de Mendonça, 

falecido a cinco de dezembro de 2013, esclarece ainda que não existem mais 



interessados na aquisição do referido coval. Este pedido foi posto à votação e 

aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto dois: Pedido de apoio ------------------------------------------------------------------- 
 
Por deliberação unanime dos Órgãos do Executivo, desta Junta de Freguesia, foi 

decidido conceder o apoio financeiro de cinquenta euros para a aquisição de 

flores para o andor da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, a quando 

da sua passagem pela ilha de 18 a 21 de fevereiro do presente ano. ---------------- 

 

Ponto três: Beneficiário do programa recuperar ---------------------------------------- 

Após candidatura desta autarquia, foi colocado ao abrigo do programa 

recuperar o beneficiário, Marco Paulo Bettencourt dos Santos, assistente 

operacional, sendo os encargos desta autarquia com este ocupado a 

contribuição para a Segurança Social. O contrato tem a duração de seis meses 

podendo ser prorrogado por mais seis. ------------------------------------------------------  

 

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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