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Assembleia de Freguesia de São Mateus 

Ata número cinco - Sessão Ordinária 

 
ABERTURA 
 

 
Aos catorze dias do mês de junho 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 4 (27 de abril 2022) – para deliberação ----------------------- 

Ponto 3 – Apresentação do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia – para 

conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Autorização para assinatura de Contrato interadministrativo de delegação de 

competências na Junta de Freguesia de São Mateus – para deliberação ---------------------- 

Ponto 5 – Alterações modificativas orçamentais da receita e da despesa – para 

deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – 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 ………………………………………...…….. 

…………………  Maria Isabel Garcia da Costa ……………………………….………………. 
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Membros da Junta de Freguesia …………………………………………………………………. 

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

Tesoureiro:  Jéssica Maria Goulart Lemos ……………...…………….……………….. 

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

saudando todos os presentes, e comunicando que Odete Maria Goulart da Costa, 

membro da bancada do PSD, justificou a sua ausência, tendo sido substituída, pela vogal 

Maria Isabel Garcia da Costa, da bancada do PSD, membro imediatamente a seguir na 

ordem das respetivas listas. ------------------------------------------------------------------------------- 

O membro da bancada do PSD, Lucas Amaral, não compareceu à sessão. ----------------- 

 

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 justificação de falta da sessão anterior do membro Lucas Alberto 

Lopes Amaral da bancada do PSD. A justificação segue em anexo à presente ata. ------- 

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

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

O membro César Matos pediu autorização à mesa para intervir, invocando um assunto 

relacionado com a situação de alguns caminhos da freguesia, nomeadamente, o caminho 

entre o lugar das Relvas e o lugar do Campo Raso e o caminho entre o lugar do Arrodeio 

e o cabeço das Relvas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A presidente da Junta de Freguesia referiu que em relação ao primeiro caminho, havia já 

formalizado um pedido para obtenção de asfalto para regularizar alguns pontos críticos, 

e que em relação ao segundo caminho ia verificar a responsabilidade de manutenção do 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

PONTO 2 – Aprovação da Ata n.o 4 (27 de abril 2022) – 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 três abstenções, por membros que não haviam estado presentes na sessão anterior, 

e com três votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto 3 – Apresentação do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia – para 

conhecimento -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentar o Relatório de atividades da Junta de Freguesia. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo inscrições para intervenção passou-se ao ponto quatro da ordem de 

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

 

Ponto 4 – Autorização para assinatura de Contrato interadministrativo de delegação 

de competências na Junta de Freguesia de São Mateus – para deliberação ------------ 

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

justificação da necessidade desta autorização. ------------------------------------------------------ 

A presidente da Junta apresentou os motivos para a autorização específica. --------------- 

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

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

Não se tendo registado qualquer inscrição, foi submetido a votação, tendo sido aprovado 

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

 

Ponto 5 – Alterações modificativas orçamentais da receita e da despesa – para 

deliberação ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentação dos documentos relativos às Alterações modificativas orçamentais da 

receita e da despesa. —------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A presidente da Junta de Freguesia apresentou, de forma resumida, as alterações 

orçamentais verificadas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Não se tendo registado qualquer inscrição por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, foi submetido a votação, tendo sido aprovado com duas abstenções, da 

bancada o PSD, e com quatro votos a favor, da bancada do PS. ------------------------------- 

Passou-se ao ponto seis da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------- 
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PONTO 6 – 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 uma horas e quarenta e cinco 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:  

  

  

  

 


