Ata número sete

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, reuniu
ordinariamente pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de
São Mateus, tendo comparecido todos os elementos que constituem aquele
órgão, para tratar os seguintes assuntos:--------------------------------------------------Ponto um – Comemoração do Dia Mundial da Árvore;--------------------------------Ponto dois – Quota Adeliaçor 2014;---------------------------------------------------------Ponto três – Ecolocais 2014 CNE Açores – Parceria entre a Junta de Freguesia
e o Agrupamento de Escuteiros 1219 de São Mateus;---------------------------------Ponto quatro – Contrato de Assistência e Atualizações do Software com a
Globalsoft;-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Comemoração do Dia Mundial da Árvore – Considerando que
no dia 21 de março comemora-se o Dia Mundial da Árvore, e atendendo à
necessidade de substituir e mesmo reforçar o plantio de árvores no parque de
lazer da freguesia, considerou e deliberou esta junta por unanimidade,
comemorar o referido dia associando para o efeito os alunos da Escola Básica
São Mateus/São Caetano. Deliberou ainda solicitar à Escola Cardeal Costa
Nunes autorização para a participação destes e ainda solicitar ao Serviço
Florestal do Pico apoio na cedência do plantio necessário.---------------------------Ponto dois – Quota Adeliaçor 2014 - Atendendo ao fato de sermos sócios da
Adeliaçor deliberou esta junta por unanimidade, continuar associada à
Adeliaçor e efetuar o pagamento da respetiva quota, atendendo à importância
desta associação no desenvolvimento local-----------------------------------------------Ponto três – Ecolocais 2014 CNE Açores – Parceria entre a Junta de
Freguesia e o Agrupamento de Escuteiros 1219 de São Mateus Atendendo à intenção do agrupamento de escuteiros 1219 de São Mateus em
candidatar-se ao projeto “Ecolocais 2014 CNE Açores” deliberou esta junta por
unanimidade, ratificar a decisão do presidente da junta, estabelecendo parceria
com este agrupamento, comprometendo a acompanhar e apoiar a execução do
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projeto, nomeadamente, na gestão ambiental do parque de lazer e infantil da
freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Contrato de Assistência e Atualizações do Softwere
Globalsoft – Considerando o contrato de assistência e atualizações de
softwere nº 3033, cuja minuta se anexa à presente ata; Atendendo a que se
trata de uma prestação de serviço diretamente relacionada com o POCAL ;
Deliberou a junta de freguesia por unanimidade, celebrar o presente contrato
com

a

Globalsoft

BSC,

com

uma

duração

de

36

meses,

sendo

automaticamente renovável por novos e iguais períodos de tempo, pela
importância de 15,00€ mensais, acrescido da respetiva taxa de IVA.--------------E nada mais havendo a tratar, 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: _________________________________
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