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ATA Nº 27/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

22 de agosto 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 – Da abertura do Procedimento para a Pintura do Edifício da 

Junta de Freguesia e Centro de Saúde. ------------------------------------------------- 

Na sequência da aprovação pelo Órgão Executivo do lançamento do 

procedimento de Ajuste Direto para a aquisição de bens e serviços para a Pintura 

Exterior do Edifício da Junta de Freguesia e Centro de Saúde, através de 

deliberação datada de 08-08-2022, foi convidado o empresário Paulo José dos 

Santos Coimbrão, Pintor de Construção Civil, NIF 185 072 437, residente na  Rua 

do Forno, 28 Torre, 2500-639 Salir de Matos; ---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Três – Modificação ao Orçamento – Alteração Nº 06 -----------------------

Presente a sexta alteração ao orçamento – Alteração Nº 06, para o ano 

económico de 2022, 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. ----------------------------------------------------------------------- 

 


