
 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 2 DE JANEIRO DE 2015 

ATA Nº 25/2015 

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, os seguintes membros do Executivo, o Presidente Manuel José da Silva Ramos, 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:--------------------------------------------------------------------------- 

Neste período o Presidente informou aos restantes membros da situação financeira da Junta 

de Freguesia, bem como os trabalhos que estão a ser realizados neste momento.  

----- 1º Ponto: Acordo de cooperação do muro da zona balnear;---------------------------------------- 

-----2º Ponto: Convite para apresentação de proposta a prestadores de serviços para a limpeza 

da rede viária, jardins e conservação de edifícios. ------------------------------------------------- 

--- Ponto Um - Acordo de cooperação do muro da zona balnear ----------------------------------------- 

O Presidente da Junta informou aos restantes membros do executivo que a quantia de cinco 

mil novecentos e sessenta e dois euros e treze cêntimos foram transferidos para a conta 

bancária da Junta para fazer face às despesas respeitantes à conclusão das obras do muro de 

divisão entre a zona balnear e o porto de pescas, constante do acordo de execução entre a 

Direção Regional das Pescas e esta Junta de Freguesia.-----------------------------------------------  

--- Ponto Dois - Convite para apresentação de proposta a prestadores de serviços para a 

limpeza da rede viária, jardins e conservação de edifícios -------------------------------------------------- 

Decidiu este executivo convidar prestadores de serviços, residentes na freguesia, para 

prestarem os serviços de limpeza da rede viária, jardins e conservação de edifícios, de modo a 

que esta Junta possa dar seguimento ao Acordo de Execução com o Município de Santa Cruz 

da Graciosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: ___________________________________________________________ 

 


