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ATA Nº 20/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

23 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 – Presente o pedido pela Fábrica da Igreja no apoio com as 

despesas de transporte ao Jardim Zoológico a Lisboa, no passeio anual com as 

crianças da Catequese. --------------------------------------------------------------------------

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

O Executivo analisou o referido e deliberou assumir a despesa com o motorista, 

no valor de 120,00€. Sendo que a Taxa do Município, fica da responsabilidade 

da Fábrica da Igreja. ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Três – Presentes os orçamentos para a iluminação da VII Edição do 

“Conheces Salir de Matos?!” pelas empresas: -------------------------------------------- 

Pedro Miguel Ricardo Carvalho – no valor de 1.400,00€€ (mil quatrocentos 

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

necessários, exceto “: Uma caixa elétrica com tomadas monofásicas para a 

alimentação das barracas da gastronomia ao cargo da Junta de Freguesia “. ---- 

“Pedido das duas baixadas da luz a cargo da Junta de Freguesia”. -----------------

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

Iluminações Pataco – no valor de 1.550,00€ (mil quinhentos e cinquenta euros) 

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

necessários, incluindo todas as lâmpadas em LED e todos os documentos para 

a requisição da energia e a presença de um eletricista em todo o evento. --------

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

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

empresa Iluminações Pataco – no valor de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta 

euros) + IVA à taxa em vigor, por as condições apresentadas serem mais 

vantajosas. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

SPP 845 – Fila 4, Talhão 02, a Leonilde Rodrigues dos Santos e Herdeiros, 

residente na Rua Santa Cecília, 13 - Casal de Santa Cecília 2500-626 Salir de 

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

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

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. --------

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

 


