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Assembleia de Freguesia de São Mateus 

Ata número quatro - Sessão Ordinária 

 
ABERTURA 
 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 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 da Ata n.º 3 (21 de dezembro 2021) – para deliberação ------------- 

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

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

Ponto 4 – Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais e 

respetiva avaliação ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano 2021 – 

para deliberação ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – Alterações modificativas orçamentais – para deliberação --------------------------- 

Ponto 7 – Relatório de avaliação do estatuto do direito de oposição – para conhecimento  

Ponto 8 – Período para intervenção do público ------------------------------------------------------ 

 

Presenças: 

………………………………………………………………………………..…………… 

Membros da Assembleia de Freguesia ………………………………………………………… 

Presidente:  José Ângelo Oliveira de Azevedo ………………………………………….. 

Secretários:  Paula Cristina Machado Matos ……….…………………………………….. 

…………………  Cláudio Nemésio Freitas Gonçalves……………………………..……….. 

Vogais:  Mara Alice da Silva Soares…………………………………………………... 
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…………………  Odete Maria Goulart da Costa………………………………………...…….. 

…………………  Maria Isabel Garcia da Costa ……………………………….………………. 

Membros da Junta de Freguesia …………………………………………………………………. 

Presidente:  Vânia de Fátima Machado Goulart …………...…………………………….. 

Secretário:  Luís Paulo Garcia Silveira ………………………………….……………….. 

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

saudando todos os presentes, e comunicando que César Manuel Silva Matos, membro 

da bancada do PSD, Rui César Cardoso Goulart e Sílvia Maria Azevedo membros da 

bancada do PS, justificaram a sua ausência, tendo sido substituídos, pelo vogal Maria 

Isabel Garcia da Costa, da bancada do PSD, Cláudio Nemésio Freitas Gonçalves, e Mara 

Alice da Silva Soares da bancada do PS, membros imediatamente a seguir na ordem das 

respetivas listas. O membro da bancada do PSD, Lucas Alberto Lopes Amaral faltou a 

esta reunião. Foi, no cumprimento do regimento e da Lei, verificada a legitimidade e a 

identidade destes membros pelo Presidente da Assembleia de Freguesia. ------------------ 

Dados pessoais de identificação dos membros substitutos: -------------------------------------- 

-- Cláudio Nemésio Freitas Gonçalves, casado, com o cartão de cidadão  n.º 11570392;  

-- Maria Isabel Garcia da Costa, solteira, com o cartão de cidadão n.º1064755; ------------ 

-- Mara Alice da Silva Soares, solteira, como cartão de cidadão n.º 11760031; -------------

Os documentos encontram-se em anexo à presente ata. —-------------------------------------- 

 

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

 

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

ou esclarecimentos. —---------------------------------------------------------------------------------------  

Pediram autorização à mesa para intervir os membros Cláudio Nemésio Freitas 

Gonçalves e, Odete Maria Goulart da Costa. O primeiro sobre a situação do caminho de 

acesso às relvas, a segunda sobre a situação do caminho da mata e em relação às obras 

da piscina e sua envolvência. ----------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente do Executivo, no uso da palavra, e pela ordem de inscrições e 

questões colocadas, referiu que em relação ao caminho de acesso às relvas já tinham 

dado conhecimento do sucedido à Câmara Municipal, e que à data desta reunião ainda 

não tinham tido resposta da mesma, em relação ao caminho da mata a mesma 

mencionou que as obras já tinham sido concluídas pela Câmara Municipal, e por último 

em relação às obras da piscina, a Presidente da Junta deu a palavra ao secretário do 

executivo, Luís Paulo Garcia Silveira que, no uso da palavra, referiu que, e em relação 

ao bar da piscina que a solução deverá passar pela cedência do espaço para a 

possibilidade de um bar móvel, uma vez que é uma zona propícia a estragos devido à 
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força das ondas obrigando a obras constantes e dispendiosas para a sua manutenção. - 

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

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

 

PONTO 2 – APROVAÇÃO DA ATA N.º 3 (21 DE DEZEMBRO 2021) – PARA 

DELIBERAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa sugeriu que se prescindisse da leitura da Ata da Assembleia de 

Freguesia, uma vez que os membros tiveram acesso à mesma 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 

com quatro votos a favor da bancada do PS e duas abstenções da bancada do PSD. As 

abstenções da bancada do PSD foram justificadas pelo facto de não terem estado 

presentes na reunião do dia vinte e um de dezembro de 2021. ---------------------------------- 

 

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. -------------------------------------------------------- 

Neste ponto inscreveu-se o membro Cláudio Nemésio Freitas Gonçalves. Este interrogou 

o executivo sobre quais as candidaturas a apoios feitas ou pensadas pelo mesmo. No 

uso da palavra, a Presidente do Executivo, enumerou as candidaturas: ---------------------- 

-- Ecofreguesia/freguesia limpa - Subprograma costa limpa / minha ribeira; -----------------

--Direção Regional Cooperação com o Poder Local para aquisição de cinquenta cadeiras, 

uma mesa de conferências, dois portões para a garagem da junta de Freguesia, um 

computador fixo e software, programa de gestão de inventários, uma máquina de 

plastificar e uma máquina de destruir papel; ----------------------------------------------------------

-- OTL jovem – dois projetos; ------------------------------------------------------------------------------

-- Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas para apoio na conclusão dos 

degraus na entrada do cemitério. ------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos. ----- 
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PONTO 4 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO ------------------------------------------------------- 

 

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

apresentação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais. --------------------- 

Visto 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 inscrições por parte dos membros passou-se ao ponto cinco da ordem de 

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

 

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO ANO 2021 – PARA DELIBERAÇÃO. ------------------------------------------------ 

 

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

apresentação do dos documentos de prestação de contas do ano 2021. —------------- 

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 intervenções neste ponto, os documentos foram colocados a votação tendo 

sido aprovados com quatro votos a favor, da bancada do PS e duas abstenções da 

bancada do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se ao ponto seis da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------- 

 

PONTO 6 - ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS ORÇAMENTAIS – PARA DELIBERAÇÃO  

 

A Presidente da Junta por solicitação do Presidente da Mesa, fez uma breve 

apresentação dos documentos uma vez que os mesmos 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. -------------------------------------------------------- 

Inscreveu-se o membro Cláudio Nemésio Freitas Gonçalves. Este questionou sobre o 

que inclui o Acordo de Execução – Contrato interadministrativo de delegação de 

competências na Junta de Freguesia de São Mateus - 2022/2025. ----------------------------

A Presidente do Executivo deu a palavra ao secretário Luís Paulo Garcia Silveira, que 

indicou que o protocolo inclui sobretudo a manutenção de caminhos específicos. Referiu 

ainda que as zonas balneares não estão incluídas e que o parque infantil irá ser 

reabilitado pela Câmara Municipal e entregue a sua manutenção à Junta de Freguesia. - 

Não havendo mais intervenções, o documento foi colocado a votação, tendo sido 
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aprovado com quatro votos a favor da bancada do PS e duas abstenções da bancada do 

PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se ao ponto sete da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------- 

 

PONTO 7 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTATUTO DO DIREITO DE 

OPOSIÇÃO – PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------------------- 

 

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

apresentação do Relatório de avaliação do estatuto do direito de oposição – para 

conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto 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 inscrições passou-se ao ponto oito da ordem de trabalhos. -------------------- 

 

PONTO 8 – 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 dez 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:  

  

  

  

 


