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----------------------------ATA NÚMERO ONZE---------------------------
--------------------------------------ADENDA----------------------------------------
Aos dezanove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, pelas vinte e
uma horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia, reuniu em sessão
ordinária e pública a Assembleia de Freguesia de Salir de Matos. ------------
---------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Presentes: ---------------------------
Paulo Sérgio da Silva Gaspar ------------------------------------------------------
Alexandra Isabel Caetano Noronha -----------------------------------------------
Edite Maria Eusébio Costa ---------------------------------------------------------
Ana Rute da Silva Rego ------------------------------------------------------------
João Fialho Coutinho Rosa ---------------------------------------------------------
Hélio Manuel Sousa Rosa ----------------------------------------------------------
Cátia Sofia Ribeiro Bernardino ----------------------------------------------------
Dionísia Apolinário Sábio Tavares ------------------------------------------------
Abílio Tavares da Nazaré -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Ausentes: ----------------------------
Andreia M. Madeira Santos, substituída por Edite Maria Eusébio Costa. ---
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Junta de Freguesia Presentes: ----------------------------------
Presidente Rui Manuel Ribeiro Jacinto 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 e trinta minutos, o Presidente da Mesa de
Assembleia deu continuidade à reunião. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um - Apresentação e Votação da Prestação de Contas, Relativa
ao Ano Financeiro de 2019. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Primeira Revisão ao Orçamento – Integração do Saldo
de Gerência - Ano Financeiro de 2020. Apresentação e votação. --------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Três – Mapa Síntese de Bens Inventariados - 2019. Apreciação.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro – Segunda Alteração ao Regulamento da Tabela de
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Taxas e Licenças em vigor no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e
votação. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco – Segunda Alteração à Tabela de Taxas e Licenças em
vigor no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e Votação. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Seis – Protocolo para Apoio às Freguesias no Quadro da
Promoção e Salvaguarda Articulada dos Interesses Próprios da
Populações. Apreciação e Votação. ----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado em Minuta. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Sete – Adenda ao Auto de Transferência das Competências do
Município para os Orgãos das Freguesias, no âmbito do Decreto-Lei Nº
57/2019, de 30 de abril conjugado com a Lei Nº50/2018, de 16 de
Agosto. Apreciação e Votação. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado em Minuta. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Apresentação e Votação da Prestação de Contas, Relativa
ao Ano Financeiro de 2019. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia Rui Jacinto que explicou que a maior fonte de receita respeita
à delegação de competências da Câmara Municipal. Quanto às despesas, as
maiores são com pessoal e caminhos. Foi esclarecida a questão sobre o
valor gasto em parques infantis. O referido valor foi transferido pela
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovado com duas abstenções. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Primeira Revisão ao Orçamento – Integração do Saldo de
Gerência – Ano Financeiro de 2020. Apresentação e Votação. -----------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia informou que, com saldo transitado do
ano anterior, foram reforçadas algumas rúbricas, nomeadamente, caminhos;
viadutos, arruamentos e obras complementares; construção e reparação de
parques infantis; e requalificação de espaço público e urbano.
Procedeu-se à votação e foi aprovado por unanimidade. -----------------------
Ponto Três – Mapa Síntese de Bens Inventariados – 2019. Apreciação.
O mapa síntese dos bens inventariados, foi analisado pelos membros da
Assembleia, não existindo dúvidas sobre o mesmo. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto Quatro – Segunda Alteração ao Regulamento da Tabela de
Taxas e Licenças em vigor no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e
Votação. ------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia informou que é necessário alterar o
Regulamento e a própria Tabela uma vez que a Junta de Freguesia não
estava a cumprir os valores indicados. --------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovado por unanimidade. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco – Segunda Alteração à Tabela de Taxas e Licenças em
vigor no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e Votação. -----------------
O Presidente da Junta de Freguesia explicou algumas especificidades, da
legislação em vigor, o registo dos canídeos passou a ser realizado pelo
veterinário, excetuando o registo de cães provenientes do estrangeiro. O
valor da licença por força da lei tem que sofrer alteração, uma vez que não
se estava a cumprir os valores em conformidade com a taxa de profilaxia
médica. --------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovado por unanimidade. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Não existindo outros assuntos 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---------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia: ___________________________

O Primeiro Secretário: ________________________________________

O Segundo Secretário: ________________________________________

Os Vogais:


