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Ata nº 10/2021-2025 

 

 

Em conformidade com o disposto no número um do artigo 20º da lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, catorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas 21h30 horas, na sede da 

Junta de Freguesia de S. Salvador, reuniu ordinariamente o Executivo da Junta de Freguesia de 

S. Salvador, por convocatória do respetivo Presidente, João Eduardo Bonito Braga. 

Nesta reunião, estiveram presentes, além do Presidente já citado, os seguintes membros 
do Executivo, Ana Margarida São Marcos Pedreiro Vidal na qualidade de Secretária, João Pedro 
Magano Bastião na qualidade de Tesoureiro, Vanessa Marques e Annick Catarino na qualidade de 
1º e 2º Vogal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deu-se início aos trabalhos, cumprindo-se os seguintes pontos: 

Ponto 1- Leitura da ata anterior da reunião de Executivo.-------------------------------- 

 

Ponto 2- O presidente expôs a todo o executivo os trabalhos realizados na Freguesia, até 
ao presente momento, todas as notas informativas do funcionamento da JFSS, recursos 
humanos, necessidades primordiais, problemáticas resolvidas, comunicações ativas com outras 

entidades (CMI, Adra, E-Redes, entre outras) estagiários no ativo em colaboração com as equipas 
de trabalho, resumo das atividades/eventos já realizadas até ao momento e outros assuntos 
relativos ao bom funcionamento da Junta de Freguesia. Discutiu e avaliou juntamente com todo o 

executivo novas propostas de trabalhos e sugestões para melhoria da nossa freguesia e 
agendamento de eventos de destaque e presenças em eventos diversos por todos os 
representantes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste ponto destacaram-se pormenores de elevada importância e atenção relativamente 
ao aumento constante dos combustíveis. Os sucessivos aumentos continuam a ser um ponto de 
especial realce nas despesas da JFSS visto a maioria parte dos serviços realizados na rua por 

parte dos recursos humanos depender do uso dos combustíveis e existir um constante aumento 
dos custos de aquisição dos mesmos. Salientou a necessidade de uma boa gestão e cautela neste 
padrão como forma de equilíbrio ao orçamento na rubrica relativa a despesas/combustíveis. --  
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Referiu também a realização ainda em curso do processo de inventário de materiais 
pelos serviços onde têm sido contabilizados todos os bens existente e gastos pela Junta de 

Freguesia e também registadas as baixas de equipamentos deteriorados e/ou desaparecidos 
dado o roubo de fevereiro de 2021.------------------------------------------------------------------ 

Também em contexto de aumentos no que toca a conjuntura atual salientou-se uma 

observação no que concerne a aumento do valor de ordenados, segurança social e aumento geral 
de consumíveis de todo o género de materiais necessários ao serviço de qualidade prestado pela 
Junta de Freguesia de São Salvador.---------------------------------------------------------------- 

Foi também apreciado e aprovado por unanimidade o arranjo do Trator Agrícola New 

Holland destinado a todos os serviços de limpeza da JFSS. Manutenção derivada do contínuo uso 

diário da máquina em causa num valor orçamentado pela empresa Monica e Matias no valor 

1853,73€ + iva. Consta esta aprovação por unanimidade pela deliberação  
(Deliberação nº33 /2021-2025) 

 

Ponto 3. Apreciação ao documento Resumo de Tesouraria de 1 de fevereiro 2022 a 28 de 
fevereiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A saber ao momento: 

Caixa Geral de Depósitos (conta à ordem nº 456930) – valor de:10396,99€ 

Caixa Geral de Depósitos (conta a prazo nº 456930) – valor de 41000€ 

Millennium (conta a ordem nº3542254) – valor de 15383,04€ 

Millennium (conta a prazo nº3542254) – valor de 55950,14€ 

O documento após apreciado por todo o conjunto foi aprovado por unanimidade.----------------- 

(Deliberação nº34 /2021-2025) 

 

 

Ponto 4.  Apreciação e análise do documento de Controlo Orçamental da Receita e da 
Despesa do período de 1 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022.--------------------------- 

O documento após apreciação foi aprovado por unanimidade. (Deliberação nº35 /2021-2025) 

 

Ponto 5. Apreciação do documento relativo às Propostas de Protocolo de Concessão de 
apoio à Junta de Freguesia de São Salvador pela Câmara Municipal de Ílhavo. O documento foi 

elaborado e aprovado anteriormente pelo executivo, posteriormente sujeito a análise da CMI e 
devolvido para nova apreciação do executivo,------------------------------------------------------ 
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Após  apreciação das propostas de investimento da Junta de Freguesia de São Salvador 

do documento devolvido pela CMI o executivo oficializou o documento para elaboração da versão 
final pela CMI.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 6.  Apreciação e aprovação da documentação de candidatura ao Programa Eco-
Freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neste ponto foram apreciados os documentos relativos a integração da Junta de 
Freguesia de São Salvador novamente no programa Eco-Freguesias sendo este mesmo avaliado 

por todo o executivo como um crachá de eleição da nossa Freguesia no que concerne a um 
programa que tanto nos honramos e que tanto reconhecimento tem pela nossa comunidade. 

 O documento e inscrição foi aprovado por unanimidade tendo um custo de inscrição no 
valor de 585€. (Deliberação nº36 /2021-2025) 

 

Ponto 7.  Informação e análise de novas propostas de estágios em colaboração com o 
Agrupamento de Escolas de Ílhavo e inclusão de novos estagiários (2-3) na área de apoio à 
informática da Junta de Freguesia e como complemento aos serviços à nossa comunidade. De 

salientar que a mesma parceria não terá qualquer custo à Junta de Freguesia, concordando este 
executivo esta ser uma mais valia à Junta de Freguesia e também um ponto determinante à 

formação e inclusão profissional de todos os possíveis estagiários. Também no projeto Ílhavo Meu 
Amor no qual se enquadra a iniciativa MEXE-TE! a receção de três estagiários dos cursos 
profissionais que levarão a cargo esta iniciativa direcionada a toda a Comunidade.--------------- 

 

Ponto 8.  No ponto 8 da ordem de trabalhos foram apreciados os protocolos ainda 

existentes e em vigor desde o executivo anterior e em prol avaliadas das Associações da nossa 

Freguesia. Conforme já estabelecido em orçamento aprovado em Assembleia de Freguesia a JFSS 

apreciou e votou por unanimidade um protocolo de apoio com o Sporting Clube da Vista Alegre na 

área do desporto de formação no decorrer do ano 2022 e outro com Banda dos Bombeiros 

Voluntários de Ihavo para aquisição de novos fardamentos também em 2022. -------------------- 

(Deliberação nº37 /2021-2025) 

 

 

Ponto 9.  No ponto 9 foi abordada a realização de mais uma formação a ser participada 
por um dos nossos funcionários direcionados ao manobramento de Maquinaria Agrícolas. A 

formação será realizada nos meses próximos e no auditório da sede da JFSS. O funcionário 
selecionado a esta formação foi Gabriel Teixeira. Vemos a formação dos nossos funcionários 
como uma prioridade aos serviços que prestamos e orgulhamo-nos que estes sejam portadores 

de excelentes aprendizagens no desenrolar da sua atividade pessoal e em serviço a esta entidade. 
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Ponto 10.  No ponto 10 da ordem de trabalhos foram destacados todos os eventos 

realizados até ao momento. Salientou-se a diversidade e oferta dos mesmos em prol de toda a 

nossa comunidade e todos de caráter gratuito. O executivo tem contado com uma participação 

ativa da comunidade quer a nível organizativo ou participativo. Destacamos a boa publicitação 

dos eventos nas redes sociais (Facebook), no website da Junta de Freguesia e noutras entidades 

que nos promovem diversas publicações gratuitamente após partilha de informação na nossa via 

e-mail pelo gabinete da Junta de Freguesia de São Salvador.-------------------------------------- 

 

Ponto 11.  No primeiro item do ponto 11, ficou decidido que a Presidência Aberta de março 

datará de dia 24 de e será realizada pelas 21.30h no lugar da Carvalheira na sede da Associação 

dos Amigos da Malha. Destacou-se também que a iniciativa Ílhavo Meu Amor – Limpeza de espaços 

da Freguesia voltou a ser um sucesso e altamente participado pela nossa comunidade, Vigorando 

todos os meses a próxima edição será realizada dia 26 de março no lugar da Coutada.----------- 

Todos os documentos apreciados e aprovados pelo executivo nesta sessão encontram-       

se disponíveis para consulta em anexo à presente ata.--------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião. ---------------------------- 

Para constar e para os devidos efeitos, lavrou-se a presente ata que será assinada pelo 

Presidente e Secretária.-------------------------------------------------------------------- 

 

Ílhavo, 14 de março de 2022--------------------------------------------------------------- 

 

Presidente:  

 

Secretária: 
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