
 

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

ATA Nº 15/2014 

--- Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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, mensal 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: Pedido de utilização do parque de campismo para concentração Motard;---------- 

-----2ºPonto:Proposta para apoio aos serviços contabilísticos (POCAL) 

Ponto um: Pedido de utilização do parque de campismo para concentração Motard -------

Face ao oficio enviado pela direcção do Grupo Motard Amigos Açores a solicitar a utilização do 

Parque de Campismo do Pinheiro para concentração nos dias cinco, seis e sete de Setembro. 

Tratando-se de um evento a nível Regional, decidi-mos por unanimidade e após votação ceder 

o espaço para o referido evento--------------------------------------- --------------------------------- 

Ponto dois: Proposta para apoio aos serviços contabilísticos (POCAL)----------------------------- 

Em resposta ao solicitado por esta Junta, o Gabinete Euroconta apresentou proposta para 

prestar apoio à contabilidade desta Junta, nomeadamente no que se refere ao POCAL, SIAL 

bem como conta de gerência, a proposta apresentada é no valor de mil e duzentos euros 

anuais, com efeitos retroactivos a um de janeiro de dois mil e catorze, esta junta decidi-o 

atribuir este serviço uma vez que o valor apresentado pela empresa Sisdias de Angra do 

Heroísmo, duzentos e desaseis euros mensais era um valor muito superior, e devido à situação 

geográfica desta empresa tornava se difícil um eficiente serviço----------------------------------- 

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: _____________________________________________________ 


