Ata número trinta e um
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, reuniu
ordinariamente pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de
São Mateus, tendo comparecido o presidente Mário Silva, a secretária Maria
Isabel Garcia Costa e o tesoureiro Jorge Miguel Henriques, para tratar os
seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Orçamento Inicial para o ano de 2016;--------------------------------------Ponto dois – Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2016;--------------Ponto três – Brinquedos de natal;------------------------------------------------------------Ponto quatro – Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra – Pedido
de apoio;---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco – Jantar de natal;-----------------------------------------------------------------Ponto um – Orçamento Inicial para o ano de 2016 – Tendo presente o
orçamento para o próximo ano, a junta deliberou por unanimidade aprovar o
Orçamento Inicial para o ano de 2016 e remeter os documentos à Assembleia
de Freguesia para a competente aprovação daquele órgão.--------------------------Ponto dois - Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2016 –
Tendo sido presente o plano plurianual para 2016, a junta deliberou por
unanimidade aprovar o Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2016 e
remeter os documentos à Assembleia de Freguesia para a competente
aprovação daquele órgão.----------------------------------------------------------------------Ponto três – Brinquedos de natal – Neste ponto e como já vem sendo
habitual a junta deliberou por unanimidade adquirir prendas de natal para as
crianças de São Mateus, que se encontram distribuídas na EB1 de São Mateus
e São Caetano e no Jardim de Infância de São Caetano e São Mateus, no valor
máximo de 7,00€ por criança.-----------------------------------------------------------------Ponto quatro – Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra –
Pedido de apoio – Tendo presente o oficio remetido pela Escola Superior de
Tecnologias da Saúde de Coimbra a solicitar apoio para o tradicional Cortejo
da Queima das Fitas a junta deliberou por unanimidade apoiar com o valor de
30,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto cinco – Jantar de natal – O tesoureiro propôs a realização de um jantar
de natal para convívio entre os membros da junta e da assembleia de freguesia
e respectivas famílias. A junta deliberou por unanimidade aprovar o mesmo.----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.--------------------------------------------------------------------------------
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