ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS
Acta número vinte e cinco
Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas,
reuniu no edifício sede da Junta de Freguesia de São Mateus, a Assembleia de
Freguesia em sessão ordinária com a presença dos seguintes membros: José Ângelo

Oliveira de Azevedo
edo (PS), Mário Silva (PSD), Maria Manuela Bettencourt Jorge
(PS), Maria Isabel Garcia da Costa (PSD), Sérgio Dinis Oliveira de Azevedo
(PS), Christina Vitorino Melo (PSD) e Sílvia Maria Azevedo (PS), 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 e votação da 2ª Revisão Orçamental da Receita e da
Despesa referente ao ano de 2011. ----------------------------------------------------------------PONTO 3 – Substituição do Vogal da Junta de Freguesia ---------------------------------A Junta de Freguesia fez-se
fez
representarr na Assembleia de Freguesia, nos termos
legalmente aplicáveis, tendo estado presente o seu Presidente, Sr. Paulo Luís Goulart
Machado e pela sua secretária, Sra. Eduarda Silva. ---------------------------------------------Havendo quórum, o Senhor Presidente
Presid
deu início ao PERÍODO ANTES DA ORDEM
DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------I - Período Antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------Neste período foi lida a correspondência da Assembleia de Freguesia pela sua
secretária, Sra. Manuela Jorge. Da correspondência faziam parte o pedido de renúncia
ao mandato do Vogal da Junta de Freguesia, Sr. Manuel Urbano Machado. -------------1

Em seguida o Presidente da Assembleia, Sr. José Ângelo Azevedo, requereu ainda à
secretária da Assembleia para ler a acta número vinte e quatro a fim de ser aprovada.
Após a leitura, o grupo parlamentar do PSD sugeriu alterações à mesma. Efectuada as
alterações a acta foi posta a votação, sendo aprovada então por unanimidade. ---------Ainda neste período dos trabalhos, o Presidente da Assembleia solicitou a todos os
membros a inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos, PONTO 3 Substituição do Vogal da Junta de Freguesia, visto que o anterior vogal, como
verificado na leitura da correspondência apresentou a sua demissão. Dado tratar-se de
uma situação que carecia resolução rápida todos os membros aceitaram a inclusão do
referido ponto na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------Posto isto o Presidente da Assembleia abriu o período de esclarecimentos tendo,
tomado a palavra o Sr. Mário Silva para referir que após consultar a legislação em
vigor sobre a aprovação da prestação de contas por parte da Assembleia de Freguesia
e, ao contrário do que tinha referido na última reunião o senhor Presidente da Junta,
que esta tinha poder soberano sobre as deliberações da Junta de Freguesia. Para
esclarecer os membros da Assembleia, o Presidente da Junta referiu então que os
membros da Assembleia votam somente as contas referentes às actividades exercidas
por esta, servindo a votação unicamente para averiguar se os membros desta
concordam ou não com o trabalho realizado pela Junta de Freguesia. ---------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------------------

PONTO 1 – Apresentação do resumo das actividades desenvolvidas pela Junta e da
Situação Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------Neste ponto e após solicitação do Presidente da Assembleia o Presidente da Junta
efectuou uma breve elucidação sobre as actividades desenvolvidas pela Junta,
referindo as alterações que tinha introduzido relativamente ao outro resumo das
actividades anteriormente apresentado. Terminada esta explicação o Sr. Mário Silva
questionou-o sobre se a opção tomada para a abertura do caminho Relvas-Eirinha
tinha sido a mais correcta, bem como o pedido de esclarecimento sobre alguns dados
contabilísticos do relatório. Respondendo ao membro da bancada do PSD, o Sr.
Presidente informou que os dados contabilísticos apresentados tinham sido somente
uma copy-paste dos documentos bancários. Quanto à outra questão o Sr. Paulo
Machado referiu que a opção que tomaram não era a que pretendiam inicialmente,
mas devido às facilidades encontradas esta foi a opção mais vantajosa para a Junta,
embora não fosse a menos onerosa, isto porque a opção inicial encontrou alguns
entraves junto de alguns proprietários onde o traçado inicial estava previsto passar
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devido aos Serviços Florestais, entidade que irá efectuar a abertura do referido
caminho não executando a vedação dos terrenos afectados pelos trabalhos. ------------PONTO 2 – Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa
referente ao ano de 2011.--------------------------------------------------------------------------------O Presidente fez uma exposição do conteúdo dos documentos enviados aos
elementos da Assembleia de Freguesia, referindo que a revisão se deveu sobretudo à
entrada nas contas da Junta de verbas por parte de algumas secretarias e, que não
estavam inicialmente previstas. ------------------------------------------------------------------------Tomando novamente a palavra o Sr. Mário Silva interrogou o Presidente da Junta
sobre a discrepância que havia entre a verba inicialmente prevista para a manutenção
do património baleeiro e a aqui apresentada, cerca de seiscentos euros de diferença,
ao que a secretária da Junta respondeu tratar-se de um novo protocolo, com novos
valores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais questões, procedeu-se à votação tendo sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 3 – Substituição do Vogal da Junta de Freguesia
Este ponto teve início com o Presidente da Assembleia a requerer ao Presidente da
Junta que este efectuasse a proposta para a inclusão de um novo Vogal no elenco da
Junta de Freguesia, Vogal este que será depois sujeito à votação por escrutínio
secreto por parte da Assembleia. O Presidente iniciou a sua intervenção realçando
toda a disponibilidade e trabalho realizado pelo Sr. Manuel Urbano Machado enquanto
elemento da Junta de Freguesia. Terminado este momento, referiu então que o
elemento que propunha para novo Vogal seria o elemento que se seguia na lista do
PS, o Sr. José Ângelo Azevedo. -----------------------------------------------------------------------Após uma breve explicação da lei de substituição das vagas ocorridas na Junta de
Freguesia por parte do Sr. José Ângelo Azevedo, passou-se então à votação por
escrutínio secreto. O novo Vogal foi eleito com cinco votos a favor e duas abstenções.
Transitando da Assembleia de Freguesia para Junta de Freguesia o Sr. José Ângelo
Azevedo abriu uma vaga na Assembleia, vaga esta preenchida automaticamente pelo
elemento que se segue na lista do PS, o Sr. Dimas Baptista. A eleição do novo Vogal
da Junta de Freguesia também conduziu a que a Assembleia ficasse sem presidente,
para colmatar tal lacuna o presidente interino solicitou às duas bancadas a
apresentação de listas com vista à recomposição da Mesa da Assembleia de
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Freguesia. Tomando a palavra a Sra. Manuela Jorge apresentou a lista do PS, que era
composta pelo presidente, Sr. Sérgio Azevedo, pelo primeiro secretário, Sra. Manuela
Jorge e pelo segundo secretário, Sra. Sílvia Maria Azevedo. ----------------------------------A bancada do PSD optou por não apresentar lista. A lista do PS foi então denominada
por lista A e posta a votação por escrutínio secreto, tendo sido eleita com seis votos a
favor e uma abstenção. Terminada esta votação ficou também recomposta a Mesa da
Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada esta eleição o Sr. Mário Silva também dirigiu algumas palavras de
solidariedade e compreensão para com o Vogal demissionário, Sr. Manuel Urbano
Machado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Já com o novo Presidente da Assembleia empossado deu-se por 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: ____________________________________
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