
 

ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 04 DE MARÇO DE 2016 

ATA Nº 55/2016 

Aos quatro 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 reconstituição do antigo poço datado de 1783, que existiu na 

travessa com o mesmo nome, no Parque de Campismo do Pinheiro, instalação 

da rede de água e electricidade e colocação de candeeiros mesmo parque.-------- 

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

----- 1º Ponto: Retificação do apoio concedido ao rancho de romeiros da 

Graciosa; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2º Ponto: Alteração orçamental número um; --------------------------------------- 

----- 3º Ponto: Solicitação de acorde de colaboração com a Secretaria Regional 

dos Transportes e Turismo; --------------------------------------------------------------------- 

----- 4º Ponto: Comemoração do Dia Internacional da Mulher. ----------------------- 

Ponto um: Retificação do apoio concedido ao rancho de romeiros da Graciosa-  
 



Tendo sido solicitado verbalmente pelo responsável do rancho de romeiros da 
Graciosa, para que o apoio fosse na aquisição de estampas alusivas ao ato no 
mesmo valor do apoio atribuído na ata anterior. Fase à solicitação a Junta 
decidiu por unanimidade atender ao pedido e custear a aquisição das estampas.  
 
Ponto dois: Alteração orçamental número um -------------------------------------------- 

Por não haver dotação suficiente em determinadas rúbricas, por proposta da 

tesoureira, procedeu-se à alteração orçamental número um, que foi votada e 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------   

Ponto três: Solicitação de acorde de colaboração com a Secretaria Regional 

dos Transportes e Turismo ---------------------------------------------------------------------- 

Atendendo ao fato do crescimento gradual do areal da praia e de modo a 

responder às exigências de limpeza daquele local, decidimos solicitar à 

Secretaria Regional dos Transportes e Turismo um acordo de colaboração para a 

aquisição de um equipamento mecânico para efectuar essa limpeza, uma vez 

que a Junta não dispõe de verba suficiente para fazer face a este custo. ----------- 

Ponto quatro: Comemoração do Dia Internacional da Mulher ----------------------- 

Esta Autarquia achou por bem aliar-se á comemoração do dia internacional da 

mulher em colaboração com a delegação de desporto da ilha Graciosa, que se 

realizará no dia cinco de março do corrente ano, pelas onze horas no Parque de 

Campismo do Pinheiro, ficando a cargo desta Autarquia o fornecimento de um 

lanche aos participantes.------------------------------------------------------------------------- 

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: _____________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


