Ata número sete
Ao vigésimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, 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,
Arménio Goulart e Carina Goulart e Sérgio Azevedo em substituição de
Manuela Jorge. Verificou-se a ausência de Jorge Mota. A ordem de
trabalhos foi a seguinte: -----------------------------------------------------------1.

Informação do presidente sobre a atividade da junta e a situação
financeira da mesma – Para conhecimento;----------------------------

2.

Regulamento do Cemitério – Para deliberação;------------------------

3.

Proteção Civil – Equipa de Intervenção Local – Para deliberação;-

4.

Aprovação das contas do exercício económico de 2014 – Para
deliberação;-----------------------------------------------------------------

5. 1.ª Revisão Orçamental – Para deliberação-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia fez-se representar na Assembleia de Freguesia, nos
termos legalmente aplicáveis, pelo seu Presidente, Mário Silva, e pelo
Tesoureiro Jorge Henriques.--------------------------------------------------------Havendo quórum, o Presidente da Assembleia deu início 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. Para além disso, foi
também recebido uma justificação da ausência de Manuela Jorge, havendo
sido substituída por Sérgio Azevedo. ----------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a ata da última sessão
à discussão. Passou-se à votação e a mesma foi aprovada por maioria,
abstenções: 1 Sérgio Azevedo (PS) votos a favor: 5----------------------------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, foi apresentado um voto de protesto
relativamente às obrigações de serviço público de transporte aéreo.
Colocado à discussão, o mesmo foi debatido brevemente. De seguida, o
voto de protesto foi colocado à votação, tendo sido aprovado por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Assembleia deu início à ordem do dia e
apresentou o primeiro ponto:-------------------------------------------------------1. Informação do presidente sobre a atividade da junta e a situação
financeira da mesma – Para conhecimento;--------------------------------------O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia Mário Silva, que apresentou informações sobre a atividade
recente da junta e a situação financeira da mesma. Após a apresentação
destas informações, António Carlos Maciel interveio para chamar a atenção
para a situação do acesso ao cemitério, referindo que este não foi bem
concebido e que era desadequado para a finalidade a que se destinava; para
além disto, reconheceu que a situação não era de fácil resolução e que
esperava que no futuro fosse possível construir um acesso mais adequado e
bem enquadrado. De seguida, o Presidente da Junta de Freguesia Mário
Silva interveio para manifestar a sua concordância com aquilo que foi dito
por António Carlos Maciel e teceu várias considerações sobre as possíveis
soluções para a referida situação; para além disto, referiu também que a

construção de um novo acesso ao cemitério seria de difícil concretização do
ponto de vista financeiro, mas que tal poderia ser equacionado no futuro.
Posteriormente, Sérgio Azevedo interveio para questionar o Presidente da
Junta de Freguesia sobre a informação da atividade da junta, mais
especificamente se a reparação dos diversos edifícios da Escola Básica de
São Mateus e São Caetano referia-se à Escola de São Mateus ou à de São
Caetano. O Presidente da Junta de Freguesia Mário Silva esclareceu que a
escola chamava-se Escola Básica de São Mateus e São Caetano. Sérgio
Azevedo voltou a intervir, questionando se o orçamento para as obras da
capela do cemitério tinha sido pedido a uma ou mais empresas. O
Presidente da Junta de Freguesia Mário Silva esclareceu que pediu
orçamento apenas a uma empresa porque tratava-se de um orçamento de
baixo valor que não justificava uma sondagem mais alargada.
De seguida, o Presidente da Assembleia apresentou o ponto seguinte:
2. Regulamento do Cemitério.-------------------------------------------------Neste ponto o Presidente da Assembleia deu conta da receção do
parecer da Câmara Municipal sobre o regulamento, e que este continha
várias sugestões de alteração que foram introduzidas no referido
documento. O Presidente da Junta de Freguesia Mário Silva tomou a
palavra para esclarecer as várias alterações introduzida. Para além disto
António Carlos Maciel sugeriu que fosse consultado outras juntas de
freguesia do concelho sobre a aplicação e os valores das taxas incidentes
sobre os procedimentos funerários contemplados no regulamento de taxas.
Ficou acordado que esta consulta seria efetuada. Colocado à votação o
mesmo foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que as outras

juntas de freguesia seriam consultadas quanto ao regulamento de taxas.----------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, o Presidente da Assembleia apresentou o ponto
seguinte da ordem do dia:-----------------------------------------------------------3. Proteção Civil – Equipa de Intervenção Local---------------------------Neste ponto, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente
da Junta de Freguesia Mário Silva, que apresentou informações sobre a
criação desta equipa e a constituição da mesma. Passou-se à discussão
deste ponto e foi considerado pertinente existir no elenco da Equipa de
Intervenção Local pelo menos um representante da Escola Básica de São
Mateus/São Caetano. Colocado à votação, este ponto foi aprovado por
unanimidade, com a ressalva que deve ser enviado à EBS da Madalena e à
EB1 de São Mateus um pedido para integração na EIL, através de um
representante.-------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Assembleia apresentou o ponto seguinte da
ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------4. Aprovação das contas do exercício económico de 2014 – Para
deliberação;---------------------------------------------------------------------------Neste ponto, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente
da Junta de Freguesia Mário Silva que, após uma breve descrição, passou a
palavra ao Tesoureiro Jorge Henriques que apresentou informações mais
detalhadas sobre o exercício económico de 2014 da Junta de Freguesia.
Após breves considerações, por parte dos membros da Assembleia de
Freguesia, este ponto foi colocado à votação e o mesmo foi aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------

Finalmente, o Presidente da Assembleia de Freguesia apresentou o
último ponto da ordem do dia:-----------------------------------------------------5. 1.ª Revisão Orçamental – para deliberação.------------------------------Neste ponto o Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra
ao Presidente da Junta de Freguesia Mário Silva, que por sua vez passou a
palavra ao Tesoureiro Jorge Henriques, que apresentou informações mais
detalhadas sobre a 1ª Revisão Orçamental. Sérgio Azevedo questionou se a
Junta de Freguesia estava legalmente habilitada para emitir os recibos
relativamente ao curso de formação de aplicação de produtos
fitofarmacêuticos, tendo sido esclarecido pelo Tesoureiro Jorge Henriques,
que afirmou que a Junta de Freguesia estava legalmente habilitada a tal
porque fazia parte do Classificador Económico. Colocado à votação, este
ponto foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------Por fim, António Carlos Maciel agradeceu o apoio da Junta de
Freguesia no âmbito da Corrida dos Reis e reconheceu a importância do
envolvimento das várias instituições da freguesia na realização da mesma.
O Presidente da Junta de Freguesia Mário Silva também agradeceu a
colaboração de António Carlos Maciel na realização da Corrida dos Reis e
enalteceu o seu trabalho em prol do desenvolvimento deste evento ao longo
dos anos.-------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 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
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