
 

ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 31 DE MARÇO DE 2016 

ATA Nº 57/2016 

Aos trinta e um dias do mês março 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, 

nomeadamente a construção de um passeio em calçada com uma área 

aproximada de 70 m2. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 1º Ponto: Candidatura ao Programa PRORURAL +; --------------------------------- 

-----2º Ponto: Candidaturas à OTL;-------------------------------------------------------------

----- 3º Ponto: Contrato de Programa entre a Secretaria Regional de Turismo e 

Transportes e esta Autarquia; ----------------------------------------------------------------- 

----- 4º Ponto: Autorização de despesa com o beberete do dia 1 de abril. --------- 

Ponto um: Candidatura ao Programa PRORURAL + -------------------------------------- 
 
Estando aberto o aviso para candidaturas ao PRORURAL + medida 7,5, serviços 
básicos renovação das aldeias em zonas rurais, apoio para investimento para 
uso público em infra estruturas de lazer e infra estruturas turísticas em pequena 



escala. Foi posto a discussão e votação para a realização de um projeto de 
remodelação da zona balnear composto essencialmente pela aquisição de uma 
máquina de limpeza de areias mobiliário urbano e pequenas infra estruturas de 
apoio aos banhistas, no montante global de 46 734.06 euros sendo o 
investimento elegível para o apoio 39 605, 22 euros, sendo a comparticipação 
de 100% exceptuando-se o imposto de valor acrescentado. Prevê-se que este 
projeto tenha início a 1 de julho de 2016 e a sua conclusão a 29 de julho do 
mesmo ano. Após a submissão da candidatura os montantes para a sua 
realização serão adicionados ao orçamento na próxima revisão orçamental no 
mês de abril na rúbrica 0701041301- remodelação de zonas balneares, tendo 
sido posto à discussão e votação foi aprovado por unanimidade pelo Executivo. 
Esta Candidatura será enviada para a sua competente aprovação pela 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Ponto dois: Candidaturas à OTL --------------------------------------------------------------- 

Estando aberto a fase de candidaturas à OTL-J, ficou decidido efectuar duas 

candidaturas uma para a área administrativa e a outra para o Parque de 

Campismo do Pinheiro. ---------------------------------------------------------------------------   

Ponto três: Contrato de Programa entre a Secretaria Regional de Turismo e 

Transportes e esta Autarquia ----------------------------------------------------------------- 

Atendo sido solicitado por esta Autarquia a realização de um contrato de 

programa para a aquisição de máquina de limpeza de areias, foi-nos enviado 

por esta secretaria um contrato programa para a celebração do referido no 

valor de 7 mil e quinhentos euros, o qual após leitura foi votado favoravelmente 

por todos os autarcas e será enviado para a Assembleia de Freguesia para a 

competente aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Autorização de despesa com o beberete do dia 1 de abril --------- 

Por lapso não foi mencionado as despesas para as comemorações do dia 1 de 

abril, na ata do dia 18 de março, serve a presente correcção para autorizar as 

despesas para o mencionado beberete.  

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: _____________________________________________________ 


