Ata número dois

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, por convocatória do
Presidente, Mário Silva, reuniu pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de
Freguesia de São Mateus, tendo comparecido todos os elementos que
constituem aquele órgão, para tratar os seguintes assuntos:-------------------------Ponto um – Marcação do dia e hora para a realização da reunião mensal da
Junta de Freguesia;------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Autorização ao Presidente da Junta para aquisição de materiais;-Ponto três – Apoio à CPCJM – Comissão de proteção de Crianças e Jovens da
Madalena, na realização do projeto “No Palco da Vida”;-------------------------------Ponto quatro – Aquisição de um equipamento desportivo;----------------------------Ponto cinco – Outros assuntos;---------------------------------------------------------------Ponto um – Foi deliberado por unanimidade que as reuniões da Junta de
Freguesia terão lugar na última quinta-feira de cada mês, pelas vinte e uma
horas, salvaguardando que se coincidir com feriado a mesma terá lugar no dia
anterior à mesma hora.--------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Neste ponto a junta deliberou autorizar o senhor presidente da
Junta a proceder à aquisição de material necessário para o bom funcionamento
desta, nomeadamente material de escritório, informático, material de limpeza,
combustivel, produtos fitofarmaceuticos, materiais de construção e ferragens,
até ao montante máximo de quinhentos euros.-------------------------------------------Ponto três – Tendo sido presente o oficio n.º 388/2013 de 30-10-2013, da
CPCJM a solicitar apoio para a realização do projeto “No Palco da Vida”, a ter
lugar no Salão da Casa do Povo desta freguesia, a junta deliberou por
unanimidade atribuir um apoio em géneros, no valor de cinquenta euros.--------Ponto quatro – Relativamente a este ponto a junta deliberou adquirir à
empresa ZIMEX SPORT, um equipamento desportivo no valor de duzentos e
setenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos.-------------------------------------------

Ponto cinco - Neste ponto foi deliberado por unanimidade a marcação de uma
reunião com o contabilista em funções para se proceder à atualização das
contas e à execução de um levantamento de todas as situações pendentes do
foro financeiro e protocolos em vigor.-------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos
membros da Junta.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: _________________________________
Secretária: _________________________________
Tesoureiro: _________________________________

