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Assembleia de Freguesia de São Mateus 

Ata número seis - Sessão Ordinária 

 

 
ABERTURA 
 

 
Aos sete dias do mês de setembro 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 5 (14 de junho 2022) – para deliberação --------------------- 

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

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

Ponto 4 – Alterações modificativas orçamentais da receita e da despesa – para 

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

Ponto 5 – 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 ………………………………….………...…….. 

…………………  Lucas Alberto Lopes Amaral……………………………..………………….. 

…………………  Odete Maria Goulart da Costa…………………………….………………… 
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Membros da Junta de Freguesia …………………………………………………………………. 

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

 
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 palavra aos presentes para eventuais 

intervenções ou esclarecimentos. Pediram para intervir os membros César Matos da 

bancada do PSD, e Rui Goulart e Sílvia Azevedo da bancada do PS. —---------------------- 

César Matos questionou a Junta sobre quem tem responsabilidade na manutenção do 

caminho do Arrodeio/Relvas; bem como da limpeza das casas de banho junto ao Salão 

dos Romeiros. Questionou ainda sobre o que poderia ser feito para se implementar uma 

Ludoteca. —---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Rui Goulart quis saber se haviam desenvolvimentos sobre os depósitos de 

água. —---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sílvia Azevedo, alertou para a situação dos contentores de lixo junto ao adro da igreja. 

Na sua opinião deveriam ser deslocados daquela zona uma vez que considera ser um 

ponto de entrada na freguesia e normalmente não estão com a limpeza adequada. —-- 

A presidente da Junta de Freguesia pela ordem das intervenções e questões colocadas 

referiu que: —-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Caminho Arrodeio/Relvas – A zona do caminho questionada é da responsabilidade dos 

Serviços Florestais. —--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Casas de banho junto ao salão dos Romeiros - Limpeza da responsabilidade da Junta 

de Freguesia mas casas de banho pertencem à igreja. Referiu que as casas de banho 

precisam de obras profundas, ou seja, é mais do que uma questão de limpeza. —------- 

Ludoteca - Não houve contatos com a Junta de Freguesia para a implementação da 

Ludoteca. —---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depósitos de água - o IROA ficou de contatar a Junta de Freguesia, mas até à data esse 

contato não foi efetuado. —-------------------------------------------------------------------------------- 

Contentores de lixo - Problema antigo que foi comunicado à Câmara Municipal com o 

intuito de os deslocar para junto da entrada do cemitério. Não houve resposta. —---------  

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

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2 – Aprovação da Ata n.º 5 (14 de junho 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 duas abstenções e cinco votos a favor. As abstenções de Odete Costa e Lucas 

Amaral pelo facto de não terem estado presentes na sessão anterior. —--------------------- 

 

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 intervenções, passou-se de imediato ao ponto número quatro da ordem de 

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

 

Ponto 4 – 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. -------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções, os documentos foram colocados a votação tendo sido 

aprovados com três abstenções dos membros da bancada do PSD e quatro votos a favor.  

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

 

PONTO 5 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------- 

O presidente da Assembleia de Freguesia registou a inscrição do cidadão Valter Matos, 

que se identificou e declarou o fim a que pretende a sua intervenção. —--------------------- 

Este cidadão solicitou esclarecimentos em relação: —--------------------------------------------- 

- A desenvolvimentos sobre o arranjo do espaço na zona da derrocada junto às 

adegas do Areeiro, bem como o perigo que apresenta o lado Sul desta zona; ---- 

- Ao estado do caminho de acesso aos caldeirões; —-------------------------------------- 
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- Ao perigo da falta de sustentação do molhe sul da piscina de São Mateus; e, —- 

- À situação do bar da piscina. —----------------------------------------------------------------- 

A presidente da Junta de Freguesia pela mesma ordem referiu que: —----------------------- 

- Enviará ofício à Câmara Municipal da Madalena para verificação do estado da 

zona; —------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Têm sido feitos contatos para asfaltagem do caminho; —------------------------------- 

- Vai se inteirar da situação do molhe e pedir verificação do seu estado; e, —------- 

- A ideia para o Bar da piscina passou pelo contato com particulares que quisessem 

usufruir do espaço, desde que com roulote, uma vez que o espaço existente 

destinado a bar é frequentemente fustigado pelo mar. ----------------------------------- 

 

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

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

minuta, 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:  

  

  

  

 


