Ata número seis
Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e catorze, 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: Paulo Matos, António Carlos Maciel, Sara Goulart,
Manuela Jorge, Arménio Goulart, Jorge Mota e Carina Goulart, com a
seguinte ordens de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Proposta de acordo de execução de delegação de competências
entre a Câmara Municipal da Madalena e a Junta de Freguesia de
São Mateus – para deliberação.

2.

Orçamento Inicial e Plano Plurianual de investimentos para o ano
de 2015 – para deliberação.

3.

Informação do presidente sobre a actividade da junta e situação
financeira da mesma – para conhecimento.----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia fez-se representar na Assembleia de Freguesia, nos
termos legalmente aplicáveis, pelo seu Presidente, Mário Silva e o
Tesoureiro Jorge Henriques.

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------Havendo quórum, o Presidente da Assembleia deu inicío à sessão. --De seguida deu conhecimento à Assembleia de Freguesia da
correspondência recebida, onde constam os documentos remetidos pela
Junta de Freguesia e que constam da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a ata da última sessão
à discussão; após a correção da redação da ata, passou-se à votação e a
mesma foi aprovada por: unanimidade.------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu início ao período de antes da ordem do
dia, em cumprimento ao artigo n.º 52 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. Neste período, Manuela Jorge parabenizou a Junta de Freguesia
pela iluminação de Natal. Jorge Mota também interveio para esclarecer a
situação relativa à zona em risco no Areeiro, que foi debatido na sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia anterior, referindo que já foi
alcançado um acordo com os proprietários do terreno para uma intervenção
que visa minimizar o risco existente. Manuela Jorge voltou a intervir para
saber qual o ponto de situação relativamente à casa em perigo de ruína no
cruzamento da Rua dos Cabeços com a Canada das Tumbas; Mário Silva
esclareceu que os atuais proprietários já foram contatados e informados, de
acordo com a lei, que o dito imóvel oferece perigo para a saúde publica e
necessita de intervenção; se tal intervenção não for efetuada no prazo legal,
será a Câmara a efetuar a dita intervenção e os custos irão recair sobre os
proprietários. Jorge Mota voltou a intervir para informar que a localização
do abrigo de passageiros no Areeiro será alterada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Assembleia deu início à ordem do dia.
Começou por propôr a alteração desta, sugerindo que o ponto número dois
fosse apresentado em primeiro lugar; os demais membros da Assembleia de
Freguesia manifestaram-se favoravelmente. Deste modo, o Presidente da
Assembleia de Freguesia apresentou primeiramente o seguinte ponto:-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Proposta de acordo de execução de delegação de competências
entre a Câmara Municipal da Madalena e a Junta de Freguesia de
São Mateus.------------------------------------------------------------------

De seguida, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente
da Junta de Freguesia Mário Silva, que apresentou informações sobre esta
proposta. Após a apresentação desta proposta de acordo, Manuela Jorge
questionou o Presidente da Junta de Freguesia sobre a referência que é
feita, neste documento, aos pagamentos da Segurança Social dos
trabalhadores da Junta. O tesoureiro Jorge Henriques tomou a palavra e
esclareceu o referido ponto, explicando que aquilo que constava naquele
documento era respeitante aos funcionários contratados ao abrigo do
programa PROSA. Depois de mais alguns esclarecimentos por parte de
Jorge Henriques, a proposta de acordo de execução de delegação de
competências foi colocado à votação e aprovado por: Maioria, verificandose Abstenções: 1 (PS - Jorge Mota) Votos a favor: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Assembleia apresentou o ponto seguinte:
2.

Orçamento Inicial e Plano Plurianual de investimentos para o ano
de 2015.-----------------------------------------------------------------------

Neste ponto, o Tesoureiro Jorge Henriques tomou a palavra para prestar
alguns esclarecimentos. Mário Silva prestou esclarecimentos adicionais
sobre o ponto relativo à instalação de um hotspot nas futuras instalações da
Junta de Freguesia; também esclareceu o ponto referente aos seguros dos
botes baleeiros, justificando a opção pela seguradora indicada por ser a
mais económica e a mais conveniente em termos de pagamento, e explicou
o ponto de situação das obras nas instalações da futura sede da Junta de

Freguesia. Passou-se à votação o mesmo foi aprovado por: Maioria.
Abstenções: 3 (PS – Jorge Mota), (PS – Manuela Jorge) e (PS-António
Carlos Maciel); votos a favor: 4 --------------------------------------------------Finalmente, o Presidente da Assembleia apresentou o ponto final da
ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------3.

Informação do presidente sobre a actividade da junta e situação
financeira da mesma.-------------------------------------------------------

Neste ponto, o Presidente da Assembleia passou a palavra a Mário Silva,
que apresentou alguns esclarecimentos sobre a atividade recente da Junta
de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão da
qual para constar, lavrou-se a minuta da ata que, depois de lida e aprovada,
foi assinada pelos membros da Mesa e da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia
O Primeiro Secretário
O Segundo Secretário
Os Vogais

