Ata número vinte e dois
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniu
ordinariamente pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de
São Mateus, tendo comparecido o presidente Mário Silva, a secretária Maria
Isabel Garcia Costa e o tesoureiro Jorge Miguel Henriques, para tratar os
seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Aquisição de viatura – carrinha de caixa; -----------------------------Ponto dois – Aprovação de contas do exercício económico de 2014;--------Ponto três – Revisão Orçamental;--------------------------------------------------------Ponto quatro – Regulamento do Cemitério;------------------------------------------Ponto cinco – Proteção Civil - Equipa de Intervenção Local; ------------------Ponto seis – Inauguração da nova Sede da Junta de Freguesia;-------------O Presidente procedeu à abertura dos trabalhos: ---------------------------------------Ponto um – Aquisição de viatura – carrinha de caixa – O Presidente
informou o executivo dos valores que têm sido pagos aos prestadores de
serviços aquando da utilização de viatura própria. Acrescentou que este valor
poderia ser equacionado para investir numa carrinha de caixa aberta para a
freguesia. Ainda, referiu que um dos dois trabalhadores ao abrigo do programa
recuperar, cedidos pela Câmara Municipal da Madalena, tem carta de
condução e que a aquisição de uma viatura permitiria agilizar a ação destes,
para além de inúmeras outras vantagens. A Junta deliberou por unanimidade
autorizar o presidente a diligenciar no sentido de encontrar uma viatura que
pelo valor/estado de conservação seja razoável, valor esse não superior a três
mil euros, bem como negociar com o vendedor no sentido de se proceder ao
pagamento faseado até ao final do ano de 2015 sem necessidade de recorrer a
empréstimo bancário. ---------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Aprovação de contas do exercício económico de 2014 –
Foram presentes os documentos de prestação de contas, os quais foram
colocados à discussão e votação havendo sido deliberado por unanimidade
aprovar os mesmos e remetê-los para a Assembleia de Freguesia para a
competente apreciação e votação daquele órgão. --------------------------------------Ponto três – Revisão Orçamental – Considerando o Acordo de Cooperação
Financeira entre a Direção Regional de Organização e Administração Pública e
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esta junta, no valor de 1000,00€, bem como a aquisição de viatura, é
necessário proceder a uma revisão orçamental para abrir as rúbricas
correspondentes, quer da receita quer da despesa. A junta deliberou por
unanimidade aprovar a revisão e remeter a mesma para a Assembleia de
Freguesia para a competente apreciação e votação daquele órgão.---------------Ponto quatro – Regulamento do Cemitério – Considerando que a
Assembleia de Freguesia deliberou remeter o regulamento do cemitério para
consulta pública, para o pároco da freguesia e pedido de parecer à Câmara
Municipal da Madalena; Considerando as recomendações da mencionada
autarquia e sugestões do pároco, esta junta deliberou por unanimidade
proceder às alterações e aprovar o mesmo. Deliberou ainda remeter o
regulamento para a Assembleia de Freguesia para a competente apreciação e
votação daquele órgão.--------------------------------------------------------------------------Ponto cinco – Proteção Civil - Equipa de Intervenção Local – Considerando
a reunião realizada no dia 26 de janeiro de 2015 com os presidentes das
entidades/instituições da freguesia, bem como os responsáveis de outras
organizações, ou seus representantes, ficou estabelecido que a constituição da
EIL, seria a constante do documento anexo a esta ata, o qual faz parte
integrante da mesma. Foi deliberado remeter o mesmo à Assembleia de
Freguesia para a competente autorização, nos termos da alínea j) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------Ponto seis – Inauguração da nova Sede da Junta de Freguesia –
Considerando que os trabalhos de remodelação da nova sede da Junta ficarão
concluídos no decorrer da próxima semana, deliberou o executivo marcar a
data da respetiva inauguração para o dia 12 de abril pelas 17h00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos
membros da Junta.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: _________________________________
Secretária: _________________________________
Tesoureiro: _________________________________
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