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ATA Nº 19/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

16 de maio 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 839 – Fila 3, Talhão 02, Maria Rocha da Conceição Ribeiro e Herdeiros, 

residente na Rua do Talefe, 27 Casal Vale do Souto 2500-631 Salir de Matos. --

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Três – Presente o pedido pela Fábrica da Igreja no apoio, ao orçamento 

apresentado pela empresa Vassalo & Sousa Lda., no montante de 1.860,00€ 

(mil oitocentos e sessenta euros) + IVA à taxa em vigor, para a execução de 

dreno da parede norte da Igreja. Documento que aqui se dá por integralmente 

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

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

O Executivo analisou o referido pedido e deliberou atribuir uma comparticipação 

no valor de 1.500,00€. ----------------------------------------------------------------------------

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

Ponto Quatro – Presentes os orçamentos para alteração do WC para 

mobilidade reduzida, na sede da Junta de Freguesia, pelas empresas: 

Soluções Com Nível – no valor de 3.450,00€ (três mil quatrocentos e cinquenta 

euros) + IVA à taxa em vigor. Este orçamento contempla todos os materiais 

necessários, exceto a porta de correr. ------------------------------------------------------- 

Bruno Santos Construção Civil – no valor de 4.630,00€ (quatro mil seiscentos e 

trinta euros) + IVA à taxa em vigor. Este orçamento contempla todos os materiais 

necessários, incluindo a porta de correr. ---------------------------------------------------- 

Documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como fazendo 

parte integrante desta ata, se arquivam. ----------------------------------------------------

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

O Executivo analisou as referidas propostas e deliberou aceitar a proposta da 

empresa Soluções Com Nível – no valor de 3.450,00€ (três mil quatrocentos e 

cinquenta euros) + IVA à taxa em vigor, nas condições apresentadas. -------------

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

Ponto Cinco – Presente o pedido de apoio do Centro Recreativo e Cultural de 

Salir de Matos, referente ao ano de 2021. --------------------------------------------------

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

O Executivo analisou o referido pedido e em cumprimento do regulamento das 

Associações, deliberou atribuir o valor de 275,00€. --------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Seis – Presente o pedido de emissão de alvará de concessão referente 

a quatro metros quadrados de terreno destinados à construção de um Jazigo, no 

Cemitério Paroquial da Freguesia de Salir de Matos, Concelho das Caldas da 

Rainha, a Francisco Paulino, conforme deliberação do Executivo em funções, 

com registo no livro de Atas do dia quatro agosto de mil novecentos e setenta e 

quatro. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

O Executivo analisou o referido pedido e deliberou emitir o referido alvará de 

concessão, tendo sido atribuído o Jazigo Nº 5. ------------------------------------------- 

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

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

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

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

 


