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ATA Nº 14/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

07 março de 2022 

Presenças: Presidente – Flávio André Alves Jacinto. Alexandra Isabel Caetano 

Noronha e Paulo Renato Branco Mendes de Castro, Secretária e Tesoureiro 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretariou: Maria Manuela Ferreira Luís de Sousa, coordenadora técnica. -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hora de Abertura: Foi declarada aberta a reunião, pelo Sr. Presidente da Junta, 

Flávio Jacinto, pelas dez horas. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um - Informações Diversas do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Salir de Matos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, referindo que: ---------- 

a) Tomou conhecimento de toda a correspondência recebida e expedida, editais, 

avisos, comunicados, bem como todos os requerimentos entregues na 

secretaria; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – Analise e Apreciação dos documentos Contabilísticos a vinte 

e oito de fevereiro de 2022. -----------------------------------------------------------------  

a) Presente o Resumo Diário de Tesouraria -------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numerário – 1.825,76€ --------------------------------------------------------------------------- 

Crédito Agrícola – 34.459,77€ ------------------------------------------------------------------ 

Caixa Geral Depósitos – 19.210,72€ --------------------------------------------------------- 

Total de Bancos – 53.670,49€ ---------------------------------------------------------------- 
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Total de Disponibilidades – 55.496,25€ ---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três – Eventos a realizar: ------------------------------------------------------------ 

• Caminhada Solidária pela Ucrânia; ----------------------------------------------- 

• Evento 3ª Idade – “E Tudo o Morto Levou” com Marina Mota, no CCC 

Centro Cultural Congressos nas Caldas da Rainha; ----------------------- 

• VII Edição do “Conhece Salir de Matos!?” ------------------------------------- 

O Executivo analisou as referidas propostas e deliberou que: ------------------------ 

Caminhada Solidária pela Ucrânia –Trilho “Miradouro de São Domingos” 

com a entrega de um bem por participante, dia 27 de março, pelas 09:00h na 

sede da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

Evento 3ª Idade – “E Tudo o Morto Levou” com Marina Mota, no CCC Centro 

Cultural Congressos nas Caldas da Rainha – Dia 3 de julho, com as seguintes 

condições: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cinco euros por pessoa (inclui espetáculo e transporte); ------------------------------- 

Estar recenseado na Freguesia; --------------------------------------------------------------- 

Ter 65 anos ou mais, ou no caso de casal um dos cônjuges ter a idade exigida. 

VII Edição do “Conhece Salir de Matos!?” – Dias 22, 23 e 24 de julho. --------- 

Agendar reunião com as diversas entidades com possibilidade de participação 

no referido evento. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Todas as deliberações, foram aprovadas por unanimidade. --------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerramento da Reunião: ------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas doze horas e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Flávio Jacinto, 

deu por encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos 

intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente ______________________________________________________ 
 
 

Secretária ______________________________________________________ 
 
Tesoureiro ______________________________________________________ 

 

 

Ata Redigida por: Maria Manuela Ferreira Luís de Sousa – Funcionária 

designada para o efeito. ----------------------------------------------------------------------- 

 


