Ata número trinta e sete
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, reuniu
ordinariamente pelas vinte e trinta 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 – Festival Farol à Vista;------------------------------------------------------------Ponto dois – Adjudicação da Proposta para Exploração do Bar da Piscina;
-----Ponto três – Formação para botes baleeiros;---------------------------------------------Ponto quatro – Jardim de Infância de São Caetano/São Mateus – Pedido de
apoio;------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Festival Farol à Vista – Considerando que esta junta
pretende levar a cabo um festival de música a ter lugar nos dias 15 e 16 de
julho de 2016;-------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que neste fim-de-semana decorre a Regata de Botes nesta
freguesia e atendendo a que os jovens que estão fora a estudar encontram-se
de férias a junta achou por bem organizar um evento com alguma dimensão e
com um cartaz apelativo.-----------------------------------------------------------------------------Considerando o acima exposto e atendendo à despesa que irá resultar esta
junta deliberou por unanimidade cobrar entradas na tenda com pulseiras sendo
o valor diário de 3€ e geral 5€.---------------------------------------------------------------------Ponto dois – Adjudicação da Proposta para Exploração do Bar da
Piscina – No passado dia 19 de maio pelas 21:00 horas e como foi referido no
caderno de Encargos para Atribuição da Exploração do Bar da Piscina para a
época balnear deste ano, procedeu-se à abertura de propostas apresentadas.
Verificamos que apenas foi entregue uma proposta no nome de Carlos Manuel
da Silva Pinheiro. Assim sendo o executivo deliberou por unanimidade
adjudicar a exploração atrás mencionada a Carlos Manuel da Silva Pinheiro
pelo valor mensal de 100,00€ (cem euros).-----------------------------------------------------Ponto três – Formação para botes baleeiros – Tendo em conta o apoio
dado pela Direção Regional da Cultura para formação em botes baleeiros e
após contactos feitos pelo presidente da junta com um formador habilitado para
o efeito, o executivo deliberou por unanimidade aprovar a formação, que

decorrerá nos dias 27, 28e 29 de maio do corrente, aberta a todos aqueles que
queiram e tenham gosto na arte de velejar em bote baleeiro.-----------------------------Ponto quatro – Jardim de Infância de São Caetano/São Mateus –
Pedido de apoio – O presidente da junta deu conhecimento que o Jardim de
Infância mencionado solicitou apoio na aquisição de alguns frangos para a
realização de um churrasco ofertado na Festa de Encerramento do Ano Letivo.
O executivo deliberou por unanimidade apoiar no solicitado.------------------------------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: _________________________________

