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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

07/12/2022 

 

 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA JUNTA 

 

 

Nos termos da alínea e) do ponto 2, do art.º 9.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
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Nos termos e para efeitos do disposto na alínea e) do ponto 2 do artigo 9.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, vem o Presidente da Junta de Freguesia de São 

Mateus submeter à Assembleia de Freguesia, informação escrita sobre a 

atividade desenvolvida desde a última reunião de Assembleia realizada a 07 de 

setembro de 2022. 

 

Colaboração/Apoio a Associações e outras entidades: 

 

• Apoio no regresso às aulas com um kit de material escolar a todas as 

crianças da EB1 de São Mateus/São Caetano; 

• Apoio logístico na festa do Senhor São Mateus; 

• Apoio à EB1 de São Mateus/São Caetano com uma máquina de lavar loiça 

e com cablagem para a montagem de equipamentos eletrónicos; 

• Oferta de equipamentos novos ao Clube Boavista de São Mateus. 

• Apoio na divulgação de informação acerca do rally pico wine. 

 

Transportes 

• Transporte escolar dos alunos do primeiro ciclo desta freguesia não 

abrangidos pelo Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundários, com 

Ruben Silveira e Héldera Maria Costa. 

 

Reparações, Manutenção e Trabalhos diversos 

• Preparação das decorações Natalícias das ruas da freguesia; 

• Limpeza e Monda mecânica e manual do cemitério e acessos; 

• Limpeza e manutenção da Casa Mortuária; 

• Limpeza dos sanitários públicos; 

• Aquisição de mobiliário para a sede da Junta de Freguesia; 
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• Aquisição de equipamentos eletrónicos para a sede da Junta de Freguesia; 

• Aquisição de software para os novos equipamentos; 

• Aquisição de emblemas e galhardetes da Junta de Freguesia; 

• Aquisição de seis compostores a distribuir em locais públicos da freguesia; 

• Início da modernização do site da Junta de Freguesia; 

• Ação de limpeza na orla costeira; 

• Aquisições de portões de garagem para a garagem da sede da Junta de 

Freguesia; 

• Pavimentação em tijoleira do chão dos sanitários do Parque das Merendas; 

• Aquisição de portas para as casas de banho do porto de São Mateus;  

• Elaboração de cartazes de sensibilização ambiental; 

• Elaboração de postais de natal com material reciclado; 

• Monda mecânica das bermas dos caminhos Camarários da freguesia; 

• Monda manual e mecânica no campo de jogos da EB1 de São Mateus/ São 

Caetano; 

• Retificação dos caminhos de bagacina com colocação de bagacina;  

• Limpeza de lixos das ribeiras da freguesia, monda mecânica das mesmas; 

• Limpeza das zonas identificadas na Visita do Júri do Programa Eco-

Freguesia; 

• Poda de salgueiros; 

• Desmontagem dos mecanismos móveis da zona balnear; 

• Invernação dos botes baleeiros com apoio do Clube Naval; 

• Execução de Placa Identificativa de “Jardim dos Combatentes”; 

• Retificação de muro no Largo das Adegas do Areeiro; 

• Organização de Mercadinho de Natal; 

• Realização de placa para o jardim dos antigos combatentes; 
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Representações 

Representação da Junta de Freguesia: 

• Comemoração do Dia do Combatente; 

• Comemoração do dia de Santa Cecília; 

•  Aniversário da Filarmónica Lira Madalense; 

• “Junta na freguesia”; 

• 26.º aniversário da ECCN. 

 

Área Financeira 

• Elaboração da documentação referente ao Orçamento para 2023 e envio à 

Assembleia de Freguesia para a competente aprovação. 

 

Candidaturas a apoios 

• Candidatura a Apoios à Salvaguarda de Património Baleeiro para o ano 

2023 (nº2 do artº 4º do DRR nº2/2015/A de 28 de janeiro); 

• Candidatura ao Programa SEI com pedido de um elemento. 

 

Formações 

• Participação na formação dinamizada pela ANAFRE; 

• Participação na ação de CCP dinamizada pelo município. 

 

Serviços Internos da Junta 

• Elaboração de requerimentos diversificados; 

• Elaboração do Relatório de Execução da Candidatura a Apoios à 

Salvaguarda de Património Baleeiro do ano de 2023 

• Elaboração do Postal de Natal eletrónico da Junta de Freguesia; 

• Envio de ofícios; 

• Realização de atestados; 



 

 

5 

• Concessão de Sepulturas; 

• Apoio na Recolha de Certificados Digitais de Vacinação COVID-19 

sempre que solicitado; 

• Apoio a candidaturas a vagas da BEPA e dos respetivos materiais de 

consulta para as provas sempre que solicitado; 

• Preparação de todo o expediente relativo a reuniões de junta e sessão de 

Assembleia de Freguesia; 

 

 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

 

Saldo Bancário a 02/07/2022– 50 692,52 

Cheques em trânsito: 13.78€ 

Dívidas a terceiros: 77.88€ 

 

 

 

São Mateus, 02 de dezembro de 2022 

 

 

A Presidente da Junta de Freguesia de São Mateus  

 

 

Vânia de Fátima Machado Soares Goulart  


