Ata número nove
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e catorze, reuniu ordinariamente
pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de São Mateus,
tendo comparecido o Presidente Mário Silva e a Secretária Maria Isabel Costa,
verificou-se a ausência do tesoureiro Jorge Miguel Henriques, o qual
apresentou a justificação em anexo, para tratar os seguintes assuntos:-----------Ponto um – ANAFRE - Quotas em pagamento – Flexibilização das
modalidades;---------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Placas Toponimicas;------------------------------------------------------------Ponto três – Seguro dos Botes;---------------------------------------------------------------Ponto quatro – Manutenção dos Botes;-----------------------------------------------------Ponto cinco – Dia Mundial da Criança; -----------------------------------------------------Ponto um – ANAFRE - Quotas em pagamento – Flexibilização das
modalidades – Tendo em conta o oficio remetido a esta junta pela Associação
Nacional de Freguesias, o qual vem flexibilzar o cumprimento do pagamento da
quota respetiva; Considerando as dificuldades financeiras que estamos a sentir
foi deliberado por unanimidade mantermos a posição tomada em reunião de
dezembro de 2013 e não proceder ao pagamento da quota nem da inscrição.-Ponto dois – Placas Toponimicas – Tendo sido efetuado o levantamento na
freguesia das placas existentes verificou-se que é necessário proceder à
aquisição de 38 placas ; Considerando a situação financeira desta junta, foi
deliberado por unanimidade pedir orçamentos a diversas empresas e solicitar
apoio à Câmara Municipal para a respetiva aquisição.---------------------------------Ponto três – Seguro dos Botes – Atendendo à consulta efetuada a diversas
seguradoras, foi deliberado por unanimidade contratar à Seguros Mutua o
seguro maritimo/recreio para os botes Maria Pequena e Pontinha com o prémio
total unitário de 350,96 euros a ter efeito a partir do dia 23 de maio, a pagar
semestralmente.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Manutenção dos Botes – Considerando o estado de
conservação dos botes baleeiros, património da freguesia de São Mateus e
atendendo às necessidades de manutenção dos mesmos, deliberou por
unanimidade esta junta adjudicar os respetivos trabalhos a José Carlos
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Medeiros pelo valor de 915,00 euros. Deliberou ainda adquirir os produtos
necessários à empresa Mini-Marques.------------------------------------------------------Ponto cinco – Dia Mundial da Criança – Considerando que no dia 1 de junho
celebra-se o dia mundial da criança e que esta junta pretende assinalar essa
data; Considerando o fato da junta de freguesia de São Caetano já o ter feito
em anos anteriores, com convite personalizado a todas as crianças da
freguesia com idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos foi deliberado por
unanimidade celebrar esse dia em parceria com a Junta de São Caetano,
alternando a realização do mesmo nas duas freguesias, sendo este ano na
freguesia vizinha; Foi deliberado também por unanimidade oferecer uma
pequena lembrança a todas as crianças bem como um lanche, ficando a
realização de ambos a cargo do Agrupamento de Escuteiros 1219 de São
Mateus pelo valor de 351,00 euros.--------------------------------------------------------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: _________________________________
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