
 

ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

ATA Nº 19/2014 

--- Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e catorze, 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-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Leitura da correspondência------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

----- 1º Ponto: Elaboração e discussão do orçamento-------------------------------------------------------- 

-----2º Ponto: Festa e jantar de Natal----------------------------------------------------------------------------- 

-----3º Ponto: Preparação do boletim informativo da freguesia------------------------------------------ 

 

Ponto um: Elaboração e discussão do orçamento --------------------------------------------------- -------- 

O Executivo analisou a proposta de orçamento para 2015, previamente elaborada pelo 

Presidente da Junta. De seguida cada rúbrica foi lida e explicada aos restantes membros pelo 

Presidente da Junta, sendo o valor total da receita setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e 

quatro euros e sessenta e dois cêntimos e igual valor da despesa. Após discussão, o orçamento 

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

 

Ponto dois: Festa de Natal --------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta decidiu por unanimidade realizar uma pequena animação natalícia, na Rua Fontes 

Pereira de Melo no dia vinte e um de dezembro, com várias actividades próprias para a época, 

para crianças e adultos.------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto três: Preparação do boletim informativo da Freguesia ---------------------------------------- 

Como o intuito de informar aos cidadãos das várias valências e actividades da Freguesia, 

pretendemos realizar um boletim informativo que será distribuído, no mês de dezembro, a 

toda a população da freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

 

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: _____________________________________________________ 


