ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS
Acta N. 24
Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e onze, pelas vinte uma horas, reuniu
no edifício sede da Junta de Freguesia de São Mateus, a Assembleia de Freguesia
Fregue
em
sessão ordinária com a presença dos seguintes membros: -------------------------------------

PS

PSD

José Ângelo Oliveira de Azevedo

Mário Silva

Maria Manuela Bettencourt Jorge

Maria Isabel Garcia da Costa

Sérgio Dinis Oliveira de Azevedo

Christina Vitorino Melo

Sílvia Maria Azevedo
e com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------I – PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------DIA---------------------------------------------------------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------------DIA--------------------------------------------------------------------------------

PONTO 1 – Apresentação do resumo das actividades desenvolvidas pela Junta e da
Situação Financeira;
PONTO 2 – Apreciação dos documentos de prestação
prestação de contas do exercício
económico de 2010;
PONTO 3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa
referente ao ano de 2011.
Foi feita a alteração da composição da Assembleia de Freguesia, em consequência do
falecimento do membro Humberto Eduardo Machado Silveira, que, de acordo com o
ponto um do artigo setenta e nove (preenchimento de vagas) da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro (Revista pela Lei n.º 5-A/2002
5 A/2002 de 11 de Janeiro), devem as vagas
ocorridas nos órgãos autárquicos ser preenchidas
preenchidas pelo cidadão imediatamente a
seguir na ordem da respectiva lista, e como tal, o novo membro desta Assembleia de
Freguesia será a Sra. Christina Vitorino Melo. ---------------------------------------------------

A Junta de Freguesia fez-se representar na Assembleia de Freguesia, nos termos
legalmente aplicáveis, tendo estado presente o Presidente Paulo Luis Goulart
Machado, Eduarda Silva e Manuel Urbano Machado. -------------------------------------------Havendo quórum, o Senhor Presidente deu início ao PERÍODO ANTES DA ORDEM
DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------I - Período Antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------Foi lida e aprovada a Acta nº 22 / 2011 por unanimidade. --------------------------------------Os membros Manuela Jorge e Mário Silva pediram a palavra para apresentação de
Votos de Pesar pelo falecimento do Sr. Humberto Eduardo Machado Silveira. Depois
de lidos foram colocados a votação tendo sido aprovados por unanimidade. -------------Usou da palavra ainda antes da ordem do dia, o Sr. Mário Silva para colocar algumas
questões, uma relativa ao edifício Sede do Boavista, outra referente à Casa Mortuária
e, por último, sobre a eventual construção de um Parque de Lazer. No primeiro caso
quis informar-se sobre o actual proprietário do edifício sede do Boavista, visto que na
sessão ordinária de Dezembro o Presidente da Junta havia mencionado que este
ainda não pertencia à Junta, tendo-se na altura levantado algumas dúvidas. Perante
tais incertezas o Sr. Mário Silva tentou recolher informações sobre o assunto, e apurou
que existe uma escritura assinada e que na mesma não consta qualquer cláusula que
impeça que a sede do Boavista passe de imediato para posse da Junta de Freguesia.
Em relação à Casa Mortuária, quis tomar conhecimento do local de execução da
mesma, atendendo que se conseguiu a verba de 25000 € (vinte e cinco mil euros)
para o efeito, mesmo que não seja para uma construção de raiz, conforme havia
referido a Junta. Quanto ao Parque de Lazer, este membro mencionou ter
conhecimento que a Junta manteve conversações com a Paróquia local para a
possível cedência de terrenos para a criação dum Parque de Lazer. Perante tais factos
o membro tinha intenção de saber qual o local para o mesmo e o que se pretendia
realmente fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Junta de Freguesia usou da palavra e começou por referir quanto à
Sede do Clube, que a Junta de Freguesia não foi ouvida sobre nenhuma escritura e
que não sabe o teor da mesma, e que há sim, um contrato de compra e venda entre a
Câmara, o Governo e o Clube que os primeiros ao adquirirem a sede entregam-na à
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------Quanto à casa mortuária o Presidente referiu que o montante de vinte e cinco mil
euros já está disponível desde 2009 para execução em 2010, que transitou
posteriormente para 2011, mas que não é o valor suficiente para fazer face à obra que
se pretende fazer, tendo o Presidente da Câmara manifestado interesse em apoiar a

obra. O Presidente mencionou ainda que esta obra seria localizada junto à sede do
Clube Boavista no lugar das actuais garagens, mas que esta só poderia ter inicio
quando a sede fosse legalmente entregue à Junta. ----------------------------------------------No que concerne ao Parque de Lazer confirmou conversações para cedência dum
terreno no local do Porto Novo. -----------------------------------------------------------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------

PONTO 1 – Apresentação do resumo das actividades desenvolvidas pela Junta e da
Situação Financeira ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente fez uma breve explicação das actividades desenvolvidas pela Junta. O
Sr. Mário Silva lamentou, mais uma vez o facto de os documentos não terem sido
entregues antecipadamente para uma apreciação mais cuidadosa. Fez ainda uma
questão para saber se iria ser feita alguma reparação no Bote Pontinha, atendendo ao
que tinha sucedido no final do Verão passado. ---------------------------------------------------O Sr. Urbano Machado referiu que se fez uma pequena reparação e que só no final do
Verão se iria proceder a uma reparação mais profunda. ----------------------------------------PONTO 2 – Apreciação dos documentos de prestação de contas do exercício
económico de 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------O presidente fez uma exposição do conteúdo dos documentos. -----------------------------Não havendo qualquer questão, procedeu-se à votação tendo sido aprovado com
cinco votos a favor (4 PS e 1PSD) e duas abstenções (PSD). --------------------------------PONTO 3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa
referente ao ano de 2011 --------------------------------------------------------------------------------Não havendo dúvidas neste ponto e depois duma explicação pelo Presidente da Junta
de Freguesia, passou-se à votação tendo sido aprovado com cinco votos a favor (4 PS
e 1PSD) e duas abstenções (PSD). ------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão da qual se lavrou a presente Acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada e rubricada em todas as folhas
pelos membros da mesa e assembleia. -------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia: __________________________________
O 1º Secretário da Mesa da Assembleia: ____________________________________
O 2º Secretário da Mesa da Assembleia: ____________________________________

