ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS
Ata número vinte e nove
Aos vinte e sete dias do mês de abril 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: Sérgio Dinis
Oliveira de Azevedo (PS), Mário Silva (PSD),
(PSD) Elisa Matos (PS), Maria Isabel Garcia da
Costa (PSD), Dimas Miguel Amaral Baptista (PS), Christina Vitorino Melo (PSD) e
Sílvia Azevedo (PS) com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------PONTO UM – Apresentação do resumo das atividades desenvolvidas pela Junta e da
Situação Financeira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Apreciação dos documentos de prestação de contas do exercício
económico de 2011; ---------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Apreciação e votação da 1ªª Revisão Orçamental da Receita e da
Despesa referente ao ano de 2012.-------------------------------------------------------------------2012.--------------------------------------------------------------------

A Junta de Freguesia fez-se
fez se representar na Assembleia de Freguesia, nos termos
legalmente aplicáveis, tendo estado presente o seu presidente,
president , a secretária e o seu
tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Havendo quórum, o Senhor Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos.---------trabalhos.
A Assembleia de Freguesia
reguesia teve início com a leitura por parte da secretária da
Assembleia de Freguesia, senhora Elisa Matos, da correspondência recebia. Da
correspondência fazia parte um ofício enviado pela bancada do PSD intitulado
“Implementação da casa mortuária da freguesia
freg
– discordância com a sua
localização”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerrada a leitura da correspondência, e após o Presidente da Assembleia informar
os presentes da recusa em enviar o referido documento para a Câmara Municipal,
uma vez que no entender deste esta entidade não possui autoridade jurídica sobre as
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decisões da Junta de Freguesiado qual o Sr. Mário silva retorquiu que não se tratava
de impor nenhuma ação judicial ou algo semelhante, mas apenas dar conhecimento
de uma determinada posição ás instituições. Posto isto, o Presidente da Assembleia
inqueriu todos os presentes sobre a existência de enganos na redação da ata número
vinte e oito, que tinha sido remetida anteriormente para cada um dos membros da
Assembleia. Não havendo correções a efetuar, passou-se à votação e aprovação da
mesma, tendo sido a ata aprovada por todos os membros da Assembleia de
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda, no período aberto aos esclarecimentos interveio o Sr Mário Silva expondo um
voto de protesto pela decisão do Presidente da Assembleia em não remeter o documento acima referido para a Câmara Municipal. Após leitura do voto de protesto, este
foi colocado à votação aos membros da Assembleia, tendo sido reprovado com os
votos contra de toda a bancada do PS e os votos a favor de toda a bancada do PSD.
O Sr. Mário Silva salientou que os votos contra devem ser declarados.-------------Encerrada esta fase da ordem de trabalhos passou-se ao Ponto um da Ordem do Dia.
I - PERIODO DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------------------

PONTO UM – Apresentação do resumo das atividades desenvolvidas pela Junta e da
Situação Financeira;---------------------------------------------------------------------------------------Neste ponto da ordem de trabalhos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia fez uma
breve descrição das actividades realizadas por esta Junta desde a última assembleia
geral e entregou e explicou aos presentes a situação financeira da Junta.----------------De seguida, o Sr. Mário Silva levantou a questão sobe a existência de projecto para o
parque de lazer. O Sr. Paulo Machado respondeu à questão, anteriormente levantada,
informando os presentes que o parque de lazer resulta de um protocolo a assinar entre
esta Junta de Freguesia e a Paróquia de São Mateus, e que o referido parque possui
um projeto de obra, não licenciado, mas com as respectivas medidas das obras a
serem lá implementadas. Também referiu que a construção do parque será efectuada
por diversas fases, sendo que na fase inicial serão construídos somente as infraestruturas básicas ao seu funcionamento.-----------------------------------------------------------Foram ainda enumerados pelo Presidente da Junta os vários protocolos assinados por
esta instituição e pela Câmara Municipal.------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Apreciação dos documentos de prestação de contas do exercício económico de 2011;----------------------------------------------------------------------------------------Neste ponto o Sr. Paulo Machado fez um resumo do Plano Plurianual e, de seguida
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tomou a palavra o Sr. Mário Silva, questionando os membros da Junta sobre a diferença de valores entre o montante executado e o montante total. Como os membros da
Junta não conseguiam obter explicação para essa diferença, e uma vez que o contabilista não estava presente, ficaram estes encarregues de obter essa informação e
transmiti-la aos restantes membros da Assembleia na próxima Assembleia Geral.---------------------------------------------------------------------------------------De seguida procedeu-se à votação deste ponto, tendo sido aprovado com quatro votos
a favor (PS) e três abstenções (PSD).----------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental da Receita e da
Despesa referente ao ano de 2012.-------------------------------------------------------------------Neste ponto o Presidente da Junta justificou esta revisão pelo facto da Secretaria
Regional do Ambiente ter efectuado uma transferência relativa à verba para limpeza
das ribeiras no valor de três mil e quinhentos euros, e também devido às verbas dos
protocolos elaborados com a Câmara Municipal.--------------------------------------------------Após estes esclarecimentos, o membro Mário Silva questionou o Presidente da Junta
acerca dos vinte e cinco mil euros referentes à construção da Casa Mortuária, que
apareciam nas anteriores revisões orçamentais e que nesta não estavam incluídos, ao
que o Sr. Paulo Machado retorquiu que essa verba entrará na próxima revisão orçamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------Concluídos estes esclarecimentos deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente ata, 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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