Ata número dezasseis
Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas
dezanove 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, José Guilherme
Goulart, Patrícia Costa e Carla Cardoso. 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. 2. ª Revisão Orçamental 2017 – 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 inicío à sessão. ------De seguida deu conhecimento à Assembleia de Freguesia da
correspondência recebida, onde constam os documentos remetidos pela
Junta de Freguesia incluídos na ordem do dia, e pedidos de substituição por
parte de Sara Goulart, Carina Goulart e Arménio Goulart.-----------------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: 3, votos a favor: 2. ----------------------------------------------------De seguida o presidente da assembleia deu início ao período antes da
ordem do dia. Neste período interveio o membro da Assembleia de
Freguesia António Carlos Maciel, que inquiriu o Presidente da Junta sobre
o reagendamento da prova de pesca desportiva, organizada pela Junta de

Freguesia. O Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao
Presidente da Junta, que informou que tinha contatado os participantes
inscritos e que foi colocada a possibilidade de reagendamento da prova
para o dia 3 de setembro. De seguida, o Presidente da Junta voltou a
intervir para esclarecer uma situação referente a uma sepultura, onde fora
depositado recentemente os restos mortais de um falecido: uma cidadã da
nossa freguesia reclamou a posse da sepultura que fora utilizada, por ser de
concessão perpétua da sua família; no entanto, a mesma não conseguiu
apresentar nenhum documento que comprovasse a sua alegação, e pelo
facto de não existir nenhum registo relativamente à situação nos arquivos
da Junta de Freguesia, concluiu-se que não teria sido cometido nenhuma
ilegalidade.----------------------------------------------------------------------------Posteriormente, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à
ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------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, que

fez

uma

leitura

do

seu

relatório,

explicando-o

detalhadamente. Neste ponto da ordem do dia, o membro da Assembleia de
Freguesia António Carlos Maciel interveio para louvar o trabalho
desenvolvido pela Junta de Freguesia na receção do Vitória Sport Clube.
Depois, o Presidente da Assembleia apresentou o segundo ponto da ordem
do dia:---------------------------------------------------------------------------------2. 2ª Revisão Orçamental 2017 – Para deliberação.-------------------------

O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia, que por sua vez passou a palavra ao Tesoureiro, que prestou
esclarecimentos adicionais sobre este ponto. Colocado à votação, a 2ª
Revisão Orçamental 2017 foi aprovada unanimidade.--------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual para
constar lavrou-se a minuta, 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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