
 

 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SALZEDAS 

26 DE OUTUBRO DE 2021 

Data: vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um --------------------------------------------------- 

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

Eram dezoito 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 19 de outubro e o dia 25 de outubro 

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

Foram passados onze atestados (até o número 53) neste período de tempo. -------------------------- 

Associação Desportiva e Recreativa Tarouquense (ADR Tarouquense) – Apoio --------------- 

A ADR Tarouquense, por ofício, solicitou apoio para a realização das suas atividades. ------------ 

O Presidente colocou a hipótese da concessão de apoio, caso a entidade inclua nas suas iniciativas 

a promoção da Freguesia de Salzedas. --------------------------------------------------------------------- 

Os restantes membros da Junta de Freguesia concordaram, pelo que a entidade será disso 

notificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Obra por administração direta ---------------------------------------------------------------------------- 



O Presidente transmitiu a intenção de solicitar à Câmara Municipal de Tarouca a disponibilização 

dos seus recursos para executar gradeamentos na Rua da Cortegada (Barroquinha), na Rua da 

Fonte de Soito, e na Avenida do Boiço. -------------------------------------------------------------------- 

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 deu nota do interesse na aquisição de um veículo ligeiro de passageiros para serviço 

geral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

As vogais concordaram. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Empreitada de obra pública – calcetamento ----------------------------------------------------------- 

O Presidente, por delegação de competências, decidiu entregar o calcetamento do caminho do 

Sabarigo (Murganheira) à empresa “Batata” com o NIF 218 660 790, no valor de 8€ por metro 

quadrado (IVA à taxa legal em vigor). --------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Ata da reunião realizada no dia 19 de outubro de 2021 ---------------------------------------------- 

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

Clube Motorizado de Tarouca – Pedido de apoio ----------------------------------------------------- 

O Clube Motorizado de Tarouca, por ofício, requereu apoio para a realização do Campeonato de 

Motocross. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: aprovado, por unanimidade, dar € 100,00. ------------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO E DE ESCLARECIMENTO DO PÚBLICO 

Inscreveram-se para intervir Fátima Silva e Isabel Almeida. ------------------------------------------- 

Fátima Silva expôs os problemas da sua habitação própria permanente (objeto de intervenção no 

âmbito do programa Aldeias Vinhateiras) e pediu ajuda para as reparações. ------------------------- 

Isabel Almeida chamou a atenção para o risco de derrocada da habitação própria permanente de 

seu vizinho, e também da degradação do caminho dos Moínhos e pediu que fosse intervencionado. 

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

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 

_________________________________________ 

 


