
 

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

ATA Nº 14/2014 

--- Aos quinze 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: Arranjo do pavimento de trilhos para a realização de provas todo o terreno;-- 

----- 2º Ponto: Reparações nos balneários do areal;----------------------------------------------------------- 

-----3º Ponto Alteração orçamental da despesa  número seis---------------------------------------------- 

Ponto um: Arranjo do pavimento de trilhos para a realização de provas todo o terreno ------

Face ao oficio enviado pela direcção do Moto Clube da Ilha Graciosa, esclarecendo que 

pretende realizar uma prova todo o terreno nas Canadas do Nevoeiro e Caminho velho da 

Portela , de vinte e nove a trinta e um de agosto,  dissídio a Junta por unanimidade , efectuar 

as reparações necessárias  para a realização da prova.------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Reparações nos balneários do Areal ------------------------------------------------------------- 

Face às deficiências nos chuveiros dos balneários do areal inicia-mos as reparações 

nomeadamente substituição de algumas peças hidráulicas, de forma a garantir o normal 

funcionamento--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Alteração orçamental da despesa número seis ---------------------------------------------- 

Face ao planeado na ata nº onze de quatro de julho de dois mil e catorze, e tendo-se dado 

inicio à referida animação é necessário efetuar uma alteração orçamental na despesa, rúbrica 

(outros serviços) que irá suportar os encargos com a referida animação, diminuindo à rubrica 

02020303 setecentos euros, transferindo a referida quantia para a rúbrica 02022502----------- 



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: _____________________________________________________ 


