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ATA Nº 15/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

21 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 - Conceder a Sepultura Perpétua, pelo montante de 500,00€ ----

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

SPP 829 – Fila 2, Talhão 01, a Manuel Casimiro Coito e Herdeiros, residente na 

Rua da Mina, 9 Casais da Ponte 2500-431 Coto. ----------------------------------------- 

Documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte 

integrante desta ata, se arquiva. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Três – Presente os Documentos de Prestação de Contas Relativo ao 

Ano de 2021, conforme alínea b) do nº 1 do Artº 9º da Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------

Presente a Prestação de Contas, e a execução das Grandes Opções do Plano 

PPI e PAMR, referente ao ano económico de 2021. Documentos que aqui se dão 

por integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante desta ata, se 

arquivam. --------------------------------------------------------------------------------------------

O Executivo apreciou os referidos documentos, e deliberou aprovar, mais tendo 

deliberado submeter os mesmos à aprovação da Assembleia de Freguesia. -----

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

Ponto Quatro – Apresentação do Inventário do Património da Junta de 

Freguesia de Salir de Matos, do ano de 2021, conforme alínea b) do nº 1 do 

Artº 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------

Presente o Inventário do Património da Junta de Freguesia de Salir de Matos, 

referente ao ano de 2021. Documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata, se arquiva. ---------------

O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou aprovar, mais tendo 

deliberado submeter o mesmo para apreciação da Assembleia de Freguesia. ---

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

Ponto Cinco – Presente a Primeira Revisão ao Orçamento e ao PPI 

Integração do Saldo de Gerência - Ano Financeiro 2022. --------------------------

Presente a Primeira Revisão ao Orçamento e ao PPI – Integração do Saldo de 

Gerência - Ano Financeiro 2022. Documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata, se arquiva. ---------------

O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou aprovar, mais tendo 

deliberado submeter o mesmo para aprovação da Assembleia de Freguesia. --- 
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Ponto Seis – Presente a Primeira Alteração ao Regulamento Atribuição de 

Subsídios às Associações, Coletividades ou outras Organizações Sem 

Fins Lucrativos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou aprovar, mais tendo 

deliberado submeter o mesmo para aprovação da Assembleia de Freguesia. --- 

Ponto Sete – Presente a Caracterização da Entidade – Freguesia de Salir de 

Matos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou aprovar, mais tendo 

deliberado submeter o mesmo para aprovação da Assembleia de Freguesia. --- 

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

 

Presidente ______________________________________________________ 
 
 

Secretária ______________________________________________________ 
 
Tesoureiro ______________________________________________________ 

 

 

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

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

 


