
 

 

 
 

 

Assembleia de Freguesia de São Mateus 

Ata número três - Sessão Ordinária 

 
ABERTURA 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, pelas vinte e uma 

horas, teve lugar na Sede da Junta de Freguesia de São Mateus, a Reunião Ordinária da 

Assembleia de Freguesia, sob a presidência de José Ângelo Oliveira de Azevedo e 

secretariada por Paula Cristina Machado Matos, com a seguinte ordem de trabalhos: —- 

-----Ponto 1 – Período antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------- 

-----Ponto 2 – Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o quadriénio 

2021/2025; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 3 - Apresentação do resumo das atividades desenvolvidas pela Junta e da 

Situação Financeira - Para conhecimento; -------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 - Aprovação do Orçamento Inicial e Plano Orçamental Plurianual para 2022 – 

Para deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 5 - Plano Plurianual de Investimentos - Para Deliberação; --------------------------- 

-----Ponto 6 - Autorização para a celebração de protocolos de delegação de competências 

e de acordos de execução entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, Instituições 

Públicas, Particulares e Cooperativas – Para Deliberação; ----------------------------------------- 

-----Ponto 7 – Período para intervenção do público. -------------------------------------------------- 

Presenças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Membros da assembleia de Freguesia ------------------------------------------------------------------- 

Presidente:  José Ângelo Oliveira de Azevedo -------------------------------------------------- 

Secretários:  Paula Cristina Machado Matos ----------------------------------------------------- 



 

 

---------------------  Rui César Cardoso Goulart ---------------------------------------------------------- 

Vogais:  Sílvia Maria Azevedo ------------------------------------------------------------------ 

---------------------  César Manuel Silva Matos ----------------------------------------------------------- 

---------------------  Odete Maria Goulart da Costa ------------------------------------------------------ 

---------------------  Lucas Alberto Lopes Amaral -------------------------------------------------------- 

Membros da Junta de Freguesia --------------------------------------------------------------------------- 

Presidente:  Vânia de Fátima Machado Goulart ------------------------------------------------ 

Secretário:  Luís Paulo Garcia Silveira ----------------------------------------------------------- 

Tesoureiro:  Jéssica Maria Goulart Lemos ------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa, após verificar a existência de quórum, deu início à sessão, 

saudando todos os presentes. ------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO UM - PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a conhecer aos membros o expediente, 

do qual faz parte, a informação da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, 

sobre a Lei da Paridade - Eleição dos vogais da Junta de Freguesia e dos membros da 

Mesa da Assembleia de Freguesia. Depois de analisado o documento foi unânime que 

os órgãos representativos desta freguesia respeitam as orientações pretendidas sobre a 

Lei da Paridade. —-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia deu a palavra ainda aos presentes para eventuais 

intervenções ou esclarecimentos neste ponto, tendo havido três inscrições. —--------------  

Primeiro: A Sra. Odete Costa interrogou a Junta sobre o estado do caminho da 

Tronqueira, nomeadamente a situação relativa às cancelas canadianas; -------------------- 

Segundo: O Sr. César Matos questionou sobre a situação da obra do Porto de São 

Mateus, lembrando que quanto mais se arrastasse no tempo, mais danificada ficaria, 

colocando em causa o património lá existente; ---------------------------------------------------- 

Terceiro: O Sr. Lucas Amaral interrogou a Junta sobre a quem deve ser atribuída a 

responsabilidade da limpeza das bermas dos terrenos; -------------------------------------------- 

O Presidente passou a palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia para prestar os 

devidos esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à primeira questão, a mesa foi informada de que foi enviado um ofício para 

os Serviços Florestais a pedir colaboração na limpeza das respetivas cancelas, tendo 

tido como resposta que no momento não podiam disponibilizar mão de obra para o efeito, 

mas que poderiam emprestar duas alfaias para desentupir as cancelas. Ação esta que 

ao momento desta sessão já se havia efetuado. ----------------------------------------------------- 

Quanto à questão colocada pelo Sr. César Matos, a Presidente da Junta comunicou que 



 

 

estavam a envidar esforços junto das entidades competentes para tentar que a obra seja 

finalizada o mais rápido possível. ------------------------------------------------------------------------ 

Por último, e relativamente à terceira questão, a Presidente da Junta passou a palavra 

ao secretário da Junta de Freguesia, Luís Silveira, que informou que constava no código 

civil que o cuido das bermas dos terrenos é da responsabilidade do seu proprietário, 

sendo importante sensibilizar a população para este propósito. Contudo, afirmou que a 

Junta de Freguesia continuará a trabalhar na sua limpeza e manutenção. -------------------  

A Sra. Odete Costa, pediu a palavra ainda, para questionar sobre o estado e manutenção 

dos caminhos de bagacina, tendo o secretário da Junta feito o reparo de que a 

manutenção dos mesmos em bagacina é muito dispendiosa e que nunca solucionará o 

problema, alertando que a solução a médio/longo prazo mais benéfica é o asfaltamento 

desses caminhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sem mais intervenções, passou-se de imediato ao ponto número dois da ordem de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 2 – APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA PARA 

O QUADRIÉNIO 2021/2025 —------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa sugeriu que se prescindisse da leitura do Regimento da 

Assembleia de Freguesia, uma vez que os membros tiveram acesso ao mesmo para a 

sua análise. Tendo sido a decisão aceite por unanimidade, procedeu-se à abertura de 

inscrições para a sua discussão. Não se tendo registado qualquer inscrição, foi submetido 

a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------- 

PONTO 3 - APRESENTAÇÃO DO RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PELA JUNTA E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - PARA CONHECIMENTO ----------------- 

O Presidente da Assembleia deu a palavra à Presidente da Junta de Freguesia para 

apresentar o resumo das atividades desenvolvidas pela Junta e da situação financeira. 

Visto que os documentos relativos a estes assuntos haviam sido remetidos a todos os 

membros, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra aos membros que 

desejassem pronunciar-se sobre os mesmos. -------------------------------------------------------- 

César Matos, membro da bancada do PSD, pediu a palavra para questionar sobre a 

iluminação de Natal na freguesia, ou seja, se esta já estava concluída ou não. A 

Presidente da Junta referiu que o fato de a poda dos plátanos não ter sido efetuada até 

à data, impossibilitou que fosse colocada outra iluminação. Lembrou ainda que alguns 

adornos que servem para a iluminação se encontram bastante danificados. ---------------- 

Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos. ----- 

PONTO 4 - APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL E PLANO ORÇAMENTAL 



 

 

PLURIANUAL PARA 2022 – PARA DELIBERAÇÃO. --------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia deu a palavra à Presidente da Junta de Freguesia para 

apresentação do Orçamento Inicial e Plano Orçamental Plurianual para dois mil e vinte e 

dois. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto que os documentos relativos a estes assuntos haviam sido remetidos a todos os 

membros, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra aos membros que 

desejassem pronunciar-se sobre os mesmos. -------------------------------------------------------- 

César Matos, membro da bancada do PSD, pediu a palavra para questionar sobre o 

projeto da casa dos botes e se o valor, para a obra, da responsabilidade da Junta de 

Freguesia, é o que se encontra nos documentos apresentados.  ------------------------------- 

A Presidente da Junta de Freguesia lembrou que se trata do projeto que foi apresentado 

ao Programa Mar 2020 e que o valor da responsabilidade da Junta é efetivamente o que 

consta do Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

César Matos pediu ainda a palavra para questionar sobre a delegação de competências 

entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, tendo a Presidente da Junta informado 

que uma vez que ainda não existia assinatura de protocolo entre as duas entidades, ser 

razão para que não conste do Orçamento. ------------------------------------------------------------  

César Matos, por fim, interrogou a Junta Freguesia da possibilidade da mesma vir ainda 

a receber parte da verba protocolada no ano anterior. A presidente da Junta afirmou que 

já haviam enviado para a Câmara Municipal o relatório de execução e que aguardam 

resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais questões, os documentos foram colocados a votação tendo sido 

aprovados por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções. ----------------- 

Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto cinco da ordem de trabalhos. ------- 

PONTO 5 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PARA DELIBERAÇÃO. ----- 

O Presidente da Assembleia deu a palavra à Presidente da Junta de Freguesia para 

apresentação do Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------------------------- 

Uma vez que os documentos relativos a este assunto haviam sido remetidos a todos os 

membros, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra aos membros que 

desejassem pronunciar-se sobre os mesmos. -------------------------------------------------------- 

Não havendo questões, os documentos foram colocados a votação tendo sido aprovados 

por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções. -------------------------------- 

Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto seis da ordem de trabalhos. ------- 

PONTO 6 - AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A 



 

 

JUNTA DE FREGUESIA E A CÂMARA MUNICIPAL, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, 

PARTICULARES E COOPERATIVAS – PARA DELIBERAÇÃO ------------------------------ 

A Presidente da Junta por solicitação do Presidente da Mesa, contextualizou a proposta 

referindo que esta autorização facilita e agiliza as negociações a efetuar com a Câmara 

Municipal da Madalena ou com outras entidades, para a negociação e aprovação de 

contratos de execução e de delegação de competências que de outro modo teriam que 

ser sempre trazidos a reunião de Assembleia de Freguesia para serem concretizados. - 

O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra aos membros que desejassem 

pronunciar-se sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais questões, a autorização foi colocada a votação, tendo sido aprovada 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 7 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------- 

Não houve intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------- 

E não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por 

encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e vinte minutos, da qual se lavrou a 

presente ata, que depois de lida, posta à discussão e aprovada será assinada pelos 

membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------- 

 

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. ----------------------------------------------- 

 

Presidente:  

 

1.º secretário:  

2.º secretário:  

Vogais:  

  

  

  

 
 
 
 


