Ata número trinta e seis
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, 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, com a seguinte
ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Candidatura a Município do Vinho 2017;-----------------------------------Ponto dois –Acordo de Publicidade – “Programa Agendar”;---------------------------Ponto três – Exploração/Concessão do Bar da Piscina;--------------------------------Ponto um – Candidatura a Município do Vinho 2017- Considerando o
oficio com Ref. GAP/2016, remetido pelo Município da Madalena a esta junta
de freguesia, no qual o presidente dá a conhecer a intenção de elaborar a
candidatura da Madalena do Pico a Município do Vinho 2017 e vem convidar
esta junta a ser parceira nesse projecto. Atendendo a toda a história e
considerando a vivência actual da grande recuperação da vinha na nossa
freguesia, o executivo deliberou por unanimidade aceitar ser parceiro neste
projecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois –Acordo de Publicidade – “Programa Agendar”- Tendo
presente o acordo mencionado, proposto pela PicoTV, que tem a duração de
um ano, durante o qual será divulgado os eventos que irão realizar-se na
freguesia, bem como a divulgação da imagem do brasão, no final de 4
programas. A junta deliberou por unanimidade aceitar o mesmo.------------------------Ponto três – Exploração/Concessão do Bar da Piscina – Considerando
a construção da estrutura de apoio à piscina da freguesia e tendo em conta que
no ano transacto apareceu mais do que uma pessoa interessada na exploração
de um bar na zona balnear. Assim sendo o Presidente da Junta propôs atribuir
em hasta pública a exploração dessa estrutura, apresentando para o efeito o
caderno de encargos, que se anexa, e faz parte integrante da ata. Após
algumas considerações o executivo deliberou por unanimidade aprovar o
caderno de encargos para atribuição da exploração do bar da piscina, para a
época balnear de 2016.--------------------------------------------------------------------------

-----Não havendo outros assuntos 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: _________________________________

