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ATA DA REUNIÃO NÚMERO DOIS DO EXECUTIVO DA  

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013 

ATA Nº 2/2013 

--- Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, na 
sala de reuniões da Junta de Freguesia de São Mateus, sita na Rua Barão da Fonte do Mato 
número doze, nesta Vila da Praia, Freguesia de São Mateus, compareceram para realizar a 
reunião mensal, convocada de acordo com o estabelecido na ata nº1, os seguintes 
membros do Executivo, o secretário Manuel Maria Ramos de Sousa e a tesoureira Lucy 
Maria Remédios Silva, com a seguinte ordem de trabalhos:--- 
----- 1º Ponto: contratação de prestadores de serviços;--------------------------------------------- 

----- 2º Ponto: protocolo ECO Freguesias;---------------------------------------------------------------- 

----- 3º Ponto: protocolo com a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa;-------------- 
----- 4º Ponto: trabalhos de manutenção do Caminho Velho dos Fenais; ---------------------- 
----- 5º Ponto: limpeza de caminhos de penetração; ------------------------------------------------- 

----- 6º Ponto: pedidos de apoio;--------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Um – contratação de prestadores de serviços; ----------------------------------- Ficou 
deliberado por unanimidade contratar, em regime de prestação de serviços (recibo verde), 
os senhores Fernando Santos e Ilberto Lima com vista ao cumprimento dos protocolos 
celebrados pelo anterior executivo, com a Secretaria Regional do Ambiente e a Câmara 
Municipal de Santa Cruz da Graciosa. ----------------------------------------------------------- 

--- Ponto Dois – protocolo Eco Freguesias -------------------------------------------------------------- 
No primeiro protocolo, supra mencionado no ponto anterior, executou-se a limpeza dos 
dois pontos identificados pelo Júri do Programa Eco Freguesias e remeteu-se 
posteriormente um relatório detalhado dos serviços efetuados. No mesmo protocolo 
procedeu-se à limpeza e desinfestação de algumas linhas de água e grotas da Freguesia, 
nomeadamente a Grota Grande, Grota da Lombada e Canada da Silveira (Grota).--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- Deslocou-se o 
Presidente da Junta de Freguesia com os técnicos da secretaria Regional do ambiente a fim 
de identificar alguns dos problemas existentes na Grota do Moio e combinar parcerias para 
executar os trabalhos de desassoreamento e de limpeza de vegetação. ---------------------------
--- Ponto Três - protocolo com a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa----------------- 
Para continuar a dar cumprimento ao protocolo estabelecido com o Município de Santa 
Cruz da Graciosa, foi deliberado recorrer aos mesmos prestadores de serviços 
mencionados no ponto um, para efetuar limpeza das ruas municipais da lista anexa do 
protocolo das ruas do centro urbano da Vila da Praia. --------------------------------------------------
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--- Ponto Quatro - trabalhos de manutenção do Caminho Velho dos Fenais;-------------------- 
Esta via apresentava algumas deficiências ao nível das bermas e valetas havendo paredes 
desmoronadas para a estrada. Procedeu-se, em conjunto com um proprietário, reedificar o 
muro em alvenaria de pedra, bem como a limpeza das bermas e valetas desta via. Também 
se efetuou a limpeza do chafariz e bebedouro de gado. ------------------------------------------------
--- Ponto Cinco - limpeza de caminhos de penetração; ------------------------------------------------
Após alguns pedidos de cidadãos da freguesia, deliberou-se efetuar trabalhos de 
manutenção de caminhos de penetração rural, que corrigindo alguns estragos provocados 
pelas primeiras chuvas de outono, que impossibilitavam a circulação de viaturas. 
Recorrendo à contratação de mão-de-obra e a utilização da mini pá carregadora da Junta 
de Freguesia efetuou-se os referidos trabalhos nos seguintes caminhos: Canada da Silveira, 
Canada Ribeira Seca, Canada da Fonte Nova, Canada do Boga, Caminho da Ventosa, Canada 
do Sousa e Canada do Mar na Lagoa onde se efetuou também à limpeza de lixos no poço lá 
existente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Ponto seis – pedidos de apoio; ---------------------------------------------------------------------------
O Presidente deu conhecimento à Junta ao pedido de apoio da Unidade de Saúde da 
Graciosa para o Dia mundial da diabetes e da Escola do 1º Ciclo da Praia com vista à 
comparticipação na aquisição de brinquedos para a festa de Natal, bem como a aquisição 
de uma antena de receção de sinal TV. ------------------------------------------------------------ 
Quanto ao primeiro pedido, decidimos não apoiar em virtude dos poucos recursos 
financeiros existentes e de naquela altura estar-se a proceder à instalação do presente 
executivo, não nos sendo possível proceder a transações bancárias. Quanto ao segundo 
pedido decidiu-se continuar a apoiar com dois euros e cinquenta cêntimos, por aluno. No 
que se refere à antena de receção de sinal TV, de momento não nos é possível proceder ao 
apoio à aquisição deste equipamento. ----------------------------------------------------------------------
--- Ponto sete – outros assuntos; ----------------------------------------------------------------------------
No dia vinte e um de novembro, do presente ano, foi realizada a reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, no salão nobre da Junta de Freguesia de São 
Mateus, tendo estado presentes o Presidente e a Tesoureira do presente Executivo. No 
final da reunião foi dada a palavra ao presidente da Junta, tendo a usado, e tendo referido 
as necessidades mais prementes para a Freguesia, nomeadamente o alargamento e 
pavimentação da Canada Miguel Pereira, a construção de um abrigo de transportes 
coletivos na Lagoa e a repavimentação dos troços do Caminho Velho dos Fenais. --------------
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Manuel Maria Ramos 
de Sousa, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes.----------------------------------
O Presidente: _______________________________________________________________ 

O Secretário: _______________________________________________________________ 

A Tesoureira: _______________________________________________________________ 
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