Ata número oito
Ao vigésimo sexto dia do mês de junho 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, Sara Goulart, António Carlos
Maciel, Jorge Mota, Manuela Jorge e José Guilherme Goulart. 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.

2ª 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 disto, foi
também recebido uma justificação da ausência de Arménio Goulart,
havendo este sido substituído por José Guilherme Goulart.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a ata da última sessão
à discussão. Após pequenas correções, passou-se à votação e a mesma foi
aprovada por maioria, abstenções: Manuela Jorge e Jorge Mota (PS), José
Guilherme (PSD) e votos a favor: 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. Durante este período, Manuela Jorge interviu para esclarecer
sobre uma situação que foi discutida na anterior sessão ordinária da
assembleia de freguesia, nomeadamente o caminho de acesso ao cemitério;
referiu que sente-se na obrigação de esclarecer este assunto porque fazia
parte da direcção da junta de freguesia na época em que aquele acesso foi
construído. Manuela Jorge informou que aquele acesso não é o ideal, mas
foi o possível a ser construído com as condições que existiam naquela
época. António Carlos Maciel concordou com aquilo que Manuela Jorge
disse.-----------------------------------------------------------------------------------Posteriormente o presidente da junta Mário Silva interviu para esclarecer
a situação da nomenclatura dos arruamentos da freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, Manuela Jorge questionou o presidente da junta Mário Silva
sobre a situação da casa mortuária; este respondeu que a mesma será
inaugurada no próximo mês.-------------------------------------------------------Mário Silva voltou a intervir para esclarecer a situação relativa ao
regulamento de taxas do cemitério, informando que contatou as outras
juntas de freguesia do concelho, bem como a câmara municipal, e apurou
que nenhuma freguesia tem regulamento de taxas que mencione valores a
aplicar quer na inumação, quer na exumação, quer na transladação. Por
isso, faz todo o sentido que o regulamento de taxas desta freguesia
mantenha o regime de isenção. Mário silva acrescentou que, em relação a
equipa de intervenção local, contatou o responsável pela EB1 São
Mateus/São Caetano e convidou o mesmo a integrar esta equipa, convite

que foi prontamente aceite, sendo que assim este passou a fazer parte da
Equipa de Intervenção Local; a Protecção Civil já foi informada da entrada
deste novo membro na equipa.-----------------------------------------------------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 breves
considerações sobre as informações apresentadas, o presidente da
assembleia apresentou o segundo ponto:-----------------------------------------2. 2ª Revisão Orçamental – Para deliberação--------------------------------O Presidente da Assembleia 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 sobre este ponto. Colocado à
votação o mesmo foi aprovado por unanimidade.-------------------------------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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