Ata número onze
Ao décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezasseis, 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, Jorge Mota, Manuela
Jorge, Arménio Goulart e Carina 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 - Aprovação das contas do exercício económico de 2015 – para
deliberação.---------------------------------------------------------------------------3 - 1ª 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 o
Tesoureiro Jorge Henriques. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Havendo quórum, o Presidente da Assembleia deu início à sessão e
começou por dar conhecimento à Assembleia de Freguesia da
correspondência recebida: os documentos remetidos pela Junta de
Freguesia, e que constam da ordem do dia e, para além disto, uma
justificação de falta de comparência a esta sessão ordinária da Assembleia
de Freguesia por parte do membro António Carlos Maciel. Foi também
recebido da Junta de Freguesia um pedido de inclusão na ordem do dia de
uma proposta para aceitação de doação de livros pela família Monteiro. O

Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação a inclusão desta
proposta na ordem do dia e a mesma foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia depois colocou a ata da última
sessão à discussão. Passou-se à votação e a mesma aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu início ao
período antes da ordem do dia, em cumprimento ao artigo n.º 52 da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro. Neste período, o membro da Assembleia de
Freguesia Manuela Jorge propôs a elaboração conjunta de um voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Carlos Teixeira, e também um voto de
congratulação pelos 40 anos de episcopado do Bispo Emérito de Macau, D.
Arquimínio Rodrigues da Costa. Ficou acordado que os membros da
Assembleia de Freguesia iriam elaborar posteriormente estes votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------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.-------------------------------Os membros da Assembleia de Freguesia consideraram que não eram
necessários esclarecimentos adicionais sobre a atividade recente da junta e
a situação financeira da mesma, pelo que o Presidente da Assembleia
passou a apresentar o segundo ponto da ordem do dia:-------------------------2. Aprovação das contas do exercício económico de 2015 – para
deliberação.---------------------------------------------------------------------

Após uma breve explicação deste ponto por parte do tesoureiro Jorge
Henriques, o mesmo foi colocado à votação e aprovado por maioria,
abstenções: Manuela Jorge e Jorge Mota votos a favor: 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou, de seguida, o terceiro ponto da
ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------3. 1ª Revisão Orçamental – para deliberação.-------------------------------O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia Mário Silva, que apresentou informações sobre a 1ª Revisão
Orçamental. Posteriormente, o mesmo passou a palavra ao tesoureiro Jorge
Henriques, que apresentou esclarecimentos adicionais sobre este ponto da
ordem do dia. Colocado à votação, a 1ª Revisão Orçamental foi aprovada
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Presidente da Assembleia apresentou o último ponto da
ordem do dia:----------------------------------------------------------------------4. Aceitação da doação de livros pela família Monteiro – Para
deliberação.-------------------------------------------------------------------------Após breves considerações pelos membros da Assembleia de
Freguesia, a aceitação da doação de livros pela família Monteiro foi
colocada a votação e aprovada 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.-------------
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