
 

 

 

 

Ata número cinquenta e dois 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, 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 Costa e o tesoureiro Jorge Miguel Henriques, com a seguinte ordem de 

trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Ponto um  – Candidatura de um projeto ao programa europeu LIFE;---------- 

-----Ponto dois – Serviço de transporte escolar ano letivo 2017/2018;-------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto um - Candidatura de um projeto ao programa europeu LIFE – O 

senhor presidente deu a conhecer ao executivo o email remetido pelo Parque 

Natural do Pico, a dar conhecimento da candidatura de um projeto ao programa 

europeu LIFE pela Direção Regional do Ambiente, projeto que terá como 

principal objetivo a conservação das espécies endémicas Azorina vidalii e Lotus 

azoricus. A direção regional venho solicita assim às juntas de freguesia a 

assinatura da carta de apoio à candidatura. O presidente informou que 

despachou favoravelmente e que procedeu a respetiva assinatura da carta de 

apoio, vindo o assunto à reunião para ratificação. A junta deliberou por 

unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente.-------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dois – Serviço de transporte escolar ano letivo 2017/2018 – 

Considerando que o novo ano escolar irá começar no próximo mês, o Presidente 

encetou os procedimentos necessários para continuar a prestado o serviço de 

transporte às crianças não abrangidas pelo estatuto do aluno. De referir que este 

serviço tem sido prestado desde outubro de 2013 pelos mesmos prestadores, 

devidamente habilitados, que transportam as crianças através da EBS da 

Madalena. Quantificado quer as crianças quer os circuitos, elaborou-se os 

contratos dos serviços a prestar por Héldera Maria Costa e Ruben Silveira, cujas 

minutas se encontram apensas a esta ata. A junta de freguesia deliberou por 

unanimidade aprovar as respetivas minutas de prestação de serviços.------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: _________________________________ 

 

Secretária: __________________________________ 

 

Tesoureiro:  _________________________________ 


