
 

 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SALZEDAS 

30 DE NOVEMBRO DE 2021 

Data: trinta de novembro de dois mil e vinte e um ------------------------------------------------------- 

Local: Edifício sede da freguesia --------------------------------------------------------------------------- 

Eram dezassete horas quando, no uso de competências próprias, o presidente de junta de freguesia 

de Salzedas, verificando a existência de quórum, deu início à reunião pública desse órgão, 

dirigindo os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião iniciou-se com a presença de: ------------------------------------------------------------------- 

-Presidente: Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo ----------------------------------------------------- 

-1ª vogal: Cátia Alexandra Pereira Custódio -------------------------------------------------------------- 

-2ª vogal: Maria Aldina Sousa Mendes --------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Correspondência --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente divulgou a correspondência recebida entre o dia 26 de outubro e o dia 30 de 

novembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram passados 7 atestados (até o número 60) no mesmo período de tempo. ------------------------ 

Espaço do Cidadão ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente falou sobre as diligências em curso para instalar em Salzedas o serviço. ------------- 

Aquisição de bem móvel – Veículo ligeiro de passageiros ------------------------------------------- 

O Presidente, pelas competências que lhe foram delegadas, procedeu à aquisição de um veículo 

ligeiro de passageiros no valor de € 1750,00. ------------------------------------------------------------- 

 

 



Luzes de Natal ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente, pelas competências que lhe foram delegadas, atribuiu a instalação das iluminações 

de Natal na Freguesia a Macário Joaquim Almeida Barreto, cujo Número de Identificação Fiscal 

(NIF) é 198521006. O valor associado à instalação foi de € 1107,00. --------------------------------- 

Magusto pela Associação dos Amigos de Santa Luzia da Vila Pouca – apoio ------------------- 

O Presidente, pelas competências que lhe foram delegadas, apoiou a organização do evento 

realizado pela Associação dos Amigos de Santa Luzia da Vila Pouca NIF 513672737, no valor 

de € 107.55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Campanha de Angariação de Brinquedos -------------------------------------------------------------- 

Foi solicitada a realização de uma lista de crianças de núcleos de famílias carenciadas (da 

Freguesia) para proceder a atribuição de brinquedos às mesmas, no Natal. As vogais 

disponibilizaram-se para a elaboração da lista. ------------------------------------------------------------ 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Ata da reunião realizada no dia 26 de outubro de 2021 ---------------------------------------------- 

Deliberação: aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

Encontro de Cantadores de Janeiras 2022 – organização do evento ------------------------------ 

O Presidente propôs a realização do Encontro de Cantadores de Janeiras no dia 16 de janeiro de 

2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

Trilhos de Cister --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A secretária sugeriu a organização de trilhos pedestres na freguesia, com a aplicação de sinalética 

adequada e o respetivo mapa. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

Plano de Atividades de 2022 ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi elaborado e votado o Plano de Atividades para 2022. ----------------------------------------------- 

Deliberação: aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

 



Plano Plurianual de Investimentos 2022 ---------------------------------------------------------------- 

Foi elaborado e votado o Orçamento para o ano de 2022, no valor de € 94.765. --------------------- 

Deliberação: aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

Cedência da antiga Sede de Junta de Freguesia à Sociedade Filarmónica de Salzedas ------- 

Por ofício, a Sociedade Filarmónica de Salzedas solicitou à Junta de Freguesia a cedência da 

antiga Sede, para a realização de ensaios e funcionamento da Escola de Música a seu cargo. O 

Presidente sugeriu a cedência deste espaço durante um período experimental de um ano, até a 

banda apresentar estabilidade. Apenas após esse período experimental, (sendo que a prestação de 

serviços externos constar no seu Plano de Atividades é condição necessária) a entidade musical 

teria autorização para proceder a alterações na estrutura do edifício. ---------------------------------- 

Deliberação: aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

Antecipação da data da reunião ordinária de Junta de Freguesia --------------------------------- 

A secretária, solicitou a antecipação da data da reunião mensal de Junta de Freguesia para o dia 

21 de dezembro (terça-feira) pelas 17:00 horas. ---------------------------------------------------------- 

Deliberação: aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO E DE ESCLARECIMENTO DO PÚBLICO 

Não houve comparência de público. ------------------------------------------------------------------------ 

Todas as deliberações desta reunião foram votadas sob a forma nominal. ---------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar, foi pelo presidente da Junta de Freguesia encerrada a reunião às 

20 horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada de acordo com o disposto no nº 2 

do Artigo 57º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------- 

Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo 

_________________________________________ 

Cátia Alexandra Pereira Custódio 

_________________________________________ 

Maria Aldina Sousa Mendes 

_________________________________________ 



 


