


 

 

Principais atividades desenvolvidas: 

• Apoio as diversas instituições da freguesia;  

• Iluminação Natalícia nas ruas da freguesia; 

• Apoio logístico à realização da Noite de Natal; 

• Distribuição de Pão por Deus às crianças do 1.º ciclo da EB1 de São Mateus/ São Caetano; 

• Aquisição das prendas de Natal pelas crianças do Pré-escolar e Primeiro Ciclo, da freguesia; 

• Celebração do dia da árvore e dia a água com os alunos da EB1 de São Mateus/ São Caetano; 

• Transporte escolar dos alunos do primeiro ciclo desta freguesia não abrangidos pelo Estatuto do Aluno dos 

Ensinos Básico e Secundários; 

• Elaboração de candidaturas de apoio ao desenvolvimento de diversas áreas da freguesia; 

• Limpeza e manutenção da Casa Mortuária; nos sanitários públicos da freguesia; nos miradouros, cemitério; 

Parque Padre Joaquim Viera da Rosa, piscina, orla costeira desde a piscina até ao farol e das ribeiras; 

• Participação na 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores; 

• Promoção de formação no âmbito da aplicação de produtos fitofarmacêuticos e máquinas agrícolas; 

• Apoio logístico à XXVII Edição da Corrida dos Reis; 

• Acolhimento do Bispo dos Açores na sede da Junta de Freguesia; 

• Celebração do Dia Mundial da Criança em parceria com a Junta de Freguesia de São Caetano; 

• Apoio para a elaboração dos tapetes de flores pela Solenidade do Corpo de Deus; 

• Conservação e restauro dos botes “Pontinha” e “Maria Pequena”;  

• Criação de página do Facebook; 

• Preparação do festival VISITARTE em parceria com a Miratecarts;   

• Retificação de caminhos de terra batida;  

• Poda dos salgueiros na orla costeira; 

• Apoio na edificação de memorial aos 300 anos do voto com 1500€. 

 

 

 

     Situação Financeira 20/10/2017 (à tomada de posse) 

• Divida da Junta – 6’980,28€ 

• Dinheiro em caixa – 2,99 € 

• Saldo Bancário – 1’388,10 € 

Valores a receber: 

        Acordo de Cooperação com a Direção Regional de             

Ambiente no valor de 4’035,00 € pago a 30/10/2017. 

Acordo de Cooperação com a Câmara Municipal da 

Madalena 4. º Trimestre de 5’789,75 € em divida, pago 

apenas no decorrer deste ano. 

       

 

 

 

Informação financeira:  

   Em termos de orçamento, no ano de 2018 tivemos 

inicialmente uma receita de 39’028,00 €, valor inferior em 

cerca de 34’000,00 € do que se dispunha nos anos 

anteriores.  A isto juntando a inércia de algumas entidades 

publicas em cumprirem os seus deveres, torna ainda mais 

evidente as dificuldades sentidas por este executivo na 

concretização de alguns dos seus projetos. 

 À presente data, e apesar de alguns contratempos, 

informamos que a junta de freguesia de São Mateus não 

tem qualquer divida, sendo que o seu saldo bancário é de 

331,13 €.  

Para o próximo ano o orçamento previsto será de 40’132, €, 

o que não dará margem para grandes obras como já foi 

referido.                                                                        

                                

                                                                                                                   
Para uma informação mais detalhada, consulte o nosso site em: www.jfsmateus.com 


