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----------------------------ATA NÚMERO NOVE --------------------------
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, pelas
vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia, reuniu em sessão
ordinária a Assembleia de Freguesia de Salir de Matos. ------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Presentes: ---------------------------
Paulo Sérgio da Silva Gaspar ----------------------------------------------------
Alexandra Isabel Caetano Noronha -----------------------------------------------
Cátia Sofia Ribeiro Bernardino ----------------------------------------------------
Hélio Manuel Sousa Rosa ----------------------------------------------------------
Dionísia Apolinário Sábio Tavares------------------------------------------------
Abílio Tavares da Nazaré -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Ausentes: ----------------------------
Andreia M. Madeira Santos, substituída por Edite Maria Eusébio Rosa,
João Fialho Coutinho Rosa, substituido por Marco André Basílio Rebelo e
Ana Rute da Silva Rego. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Junta de Freguesia Presentes: ----------------------------------
Presidente: Rui Manuel Ribeiro Jacinto, Secretário: Carlos Miguel Alves
da Conceição e Tesoureira: Susana Isabel Henrique dos Santos. --------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Esteve também presente a funcionária da Junta de Freguesia, Maria
Manuela Ferreira Luís de Sousa. ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hora de Abertura: ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pelas vinte e uma horas, o Presidente da Mesa de Assembleia declarou
aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ata da Reunião Anterior: ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida a ata da reunião do dia vinte e quatro de junho de dois mil e
dezanove, foi posta a discussão e aprovação, tendo sido aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Proposta de Acordo para a Concretização da
Transferência de Competências do Município para as Freguesias. ------
------------------------------------------------------------------------------------------
Presente acta nº 61/2019 da Junta de Freguesia, realizada em 10 de
Setembro de 2019, acompanhada de proposta de acordo de Transferência
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de Competências do Município para as Freguesias, no âmbito do Decreto-
Lei nº 57/2019, de 30 de Abril, conjugado com a Lei nº 50/2018, de 16 de
Agosto. --------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento dos referidos
documentos, analisou o assunto e concordou com o texto da proposta de
acordo bem como os anexos respeitantes à Freguesia de Salir de Matos e
deliberou aprovar a proposta de Transferência de Competências do
Município para a Freguesia objecto de acordo, bem como as deliberações
da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia para subsequente elaboração
do Auto de Transferência. ----------------------------------------------------------
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta,
nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013
de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------
Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Mesa de Assembleia de
Freguesia, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que
foi lida e aprovada pelos presentes em Assembleia de Freguesia, para
produzir efeitos imediatos, nos termos do nº 3 e nº 4 do Artº 57, da Lei
75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia: ___________________________

O Primeiro Secretário: ________________________________________

O Segundo Secretário: ________________________________________

Os Vogais:


