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JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR DE MATOS
ATA Nº 103/2021

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte um, na sede da
Junta de Freguesia, compareceram os senhores, Presidente Rui Manuel
Ribeiro Jacinto, Secretário Carlos Miguel Alves da Conceição e Tesoureira
Susana Isabel Henriques dos Santos. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, foram tomadas as
seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
1- Dar seguimento à correspondência recebida. ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 - Despesar e receitar as contas referentes ao mês de maio, conforme
documentos contabilísticos. ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Modificação ao Orçamento – Alteração Nº 04 ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente a quarta alteração ao orçamento – Alteração Nº 04, para o ano
económico de 2021, documento que aqui se dá por integralmente
reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e se arquiva. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 - Alteração ao PPI – Alteração Nº 2 ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente a segunda alteração ao PPI – Alteração Nº 02, para o ano
económico de 2021, documento que aqui se dá por integralmente
reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e se arquiva. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 - Alteração ao PPA – Alteração Nº 1 -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente a primeira alteração ao PPA – Alteração Nº 01, para o ano
económico de 2021, documento que aqui se dá por integralmente
reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e se arquiva. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 - Conceder a Sepultura Perpétua, pelo montante de 500,00€ -----------
SPP Nº 824, Fila01, Talhão 01, a Maria da Conceição Coito Marques e
Herdeiros, residente na Rua no Beco do Cabeço, 2 – Trabalhias, 2500-640
Salir de Matos ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
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7 – Presentes as propostas de orçamento de uma estrutura metálica, para
ampliação e cobertura da garagem no “Espaço 3”: ------------------------------
Fernando J Gomes Unipessoal, Lda. – Orçamento 21/670, no valor de
5.250,00€ (cinco mil duzentos e cinquenta cêntimos) + IVA ------------------
Nuno Marques Serralharia Civil – Orçamento 1435/2021, no valor de
9.080,00€ (nove mil e oitenta euros) + IVA --------------------------------------
Jorge M. S. Martins Construções Metálicas – Orçamento 277, no valor de
4.900,00€ (quatro mil e novecentos euros) + IVA -------------------------------
Documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como
fazendo parte integrante desta ata e se arquivam. --------------------------------
O executivo analisou as referidas propostas e deliberou aceitar a proposta
da empresa Jorge M. S. Martins Construções Metálicas, nas condições
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Presente a proposta de fornecimento de calçada grossa, da empresa
Manuel Pedro Sousa – Orçamento MPS.21.017, no valor de 1.750,00€ (mil
setecentos e cinquenta euros) + IVA. ----------------------------------------------
Foi enviado o pedido de orçamento à empresa Parapedra, a qual não
respondeu. -----------------------------------------------------------------------------
Documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como
fazendo parte integrante desta ata e se arquivam. --------------------------------
O executivo analisou a referida proposta e deliberou aceitar a mesma, nas
condições apresentadas. -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 – Presentes as propostas de orçamento de sinalização vertical, para a
localidade das Cruzes. ---------------------------------------------------------------
SNSV Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda. – Orçamento 1843,
no valor total de 419,43€ (quatrocentos e dezanove euros e quarenta e três
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------
M. Iglésias, Lda. Fabrico e Montagem de Sinalização Rodoviária –
Orçamento 21072, no valor total de 702,87€ (setecentos e dois euros e
oitenta e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------
Meio Corte Sinalização de Trânsito, SA – Orçamento 41532, no valor total
de 394,50€ (trezentos e noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos). ------
Documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como
fazendo parte integrante desta ata e se arquivam. --------------------------------
O executivo analisou as referidas propostas e deliberou aceitar a proposta
da empresa Meio Corte Sinalização de Trânsito, SA, nas condições
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 – SIADAP – Homologação das avaliações dos trabalhadores, referente
ao ciclo bienal de 2019/2020. -------------------------------------------------------
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Foi homologada a avaliação atribuída aos trabalhadores desta Junta de
Freguesia, referente ao ciclo bienal 2019/2020. Documento que aqui se dá
por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e
se arquiva. -----------------------------------------------------------------------------
11 – Caracterização da Entidade. --------------------------------------------------
Presente a Caracterização da Entidade. Documento que aqui se dá por
integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata, se
arquiva. --------------------------------------------------------------------------------
12 – Transferência anual, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros),
ao Centro Recreativo e Cultural de Salir de Matos. -----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou aprovar, mais
tendo deliberado submeter o mesmo à aprovação da Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade. ---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Por não haver mais nada a declarar, o Presidente da Junta de Freguesia deu
por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada por todos os elementos. ---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente: _______________________________________________

O Secretário: _______________________________________________

O Tesoureiro: _______________________________________________
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