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Ata nº 20/2021-2025 

 

 

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

setembro, aos dez dias do mês de agosto 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 Paulo Magano 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- No ponto doi da ordem de trabalhos foi exposto pelo presidente e apreciado 
pelo executivo: 

- Trabalhos realizados na Freguesia até à data; 

- Períodos de férias dos funcionários e distribuição nas diferentes tarefas; 

- Organograma de funções dos funcionários; 

- Informações relativas ao bom funcionamento da JFSS; 

- Informações diversas em parceria com a CMI; 

- Inscrições na Junta de Freguesia para o Festival dos Cabelos Brancos promovido pela 
CMI; 

- Informações relativas ao protocolo de Execução com a CMI e avaliação do estado de 
execução; 

- Número de atendimentos, serviços do GIP e GAP; 

- Necessidades primordiais de intervenção na Freguesia; 

- Balanço das Presidências Abertas; 
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- Resolução das diferentes problemáticas comunicações ativas com outras entidades 

(CMI, ADRA, E-Redes, GNR, entre outras); 

- Serviços comunitários prestados à JFSS; 

 - Informações/correspondência diversa recebida na JFSS das diferentes 
associações e entidades da Freguesia e Município; 

- Reuniões protocolares com as diferentes Associações da Freguesia. 

Foi também apresentado, apreciado e avaliado um resumo dos serviços/atividades já 
realizados até ao momento e outros assuntos relativos ao funcionamento normal da Junta de 

Freguesia.  

Também nesta reunião foram discutidas novas propostas de trabalhos e eventos a 
realizar, pormenores importantes a retificar e resolver definitivamente nos diferentes locais da 
freguesia e sugestões para melhoria e sempre em prol da comunidade. -------------------------- 

 

Ponto 3. Apreciação ao Resumo de tesouraria de 1 de julho a 31 de julho de 2022 e 
controlo orçamental de 1 de janeiro a 31 de julho; 

-Controlo Orçamental da Receita e da Despesa de julho; 

A saber: 

Caixa Geral de Depósitos (conta à ordem nº 456930) – valor de: 83338,05 € 

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

Millennium (conta a ordem nº3542254) – valor de 79589,36€ 

Millennium (conta a prazo nº3542254) – valor de 55950,71€ 

 

- Controlo orçamental de 1 de janeiro a 31 de julho; 

- Controlo orçamental da despesa e da receita de 1 de janeiro a 31 de julho: 

 

Todos os documentos mencionados anteriormente foram apreciados e aprovados por 
unanimidade. 

(Deliberação nº51 /2021-2025)   
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Ponto 4.  No ponto quatro foi apreciado do documento relativo às transferências ao 

processamento da remuneração de Eleitos Locais dezembro de 2020. Conforme determinado do 

nº2 do artigo 81 da lei nº12/2022 de 27 de junho (Orçamento do Estado para 2022) com o valor 

de 170,94€. O documento foi apreciado e aprovado por unanimidade. 
(Deliberação nº52 /2021-2025)   

 

Ponto 5.  Neste ponto foi apreciado e informado o documento relativo à valorização 

remuneratória de carreira de assistente técnico com o valor de 757,01€. Esta alteração com o 

decreto de lei nº51/2022 de 26 de julho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. O 

documento foi apreciado e aprovado por unanimidade. 
(Deliberação nº53 /2021-2025)   

 

 

Ponto 6.  Apreciação e aprovação da Alteração Permutativa nº2 da despesa  - Modificação do 

orçamento 2022. O documento foi apreciado e aprovado por unanimidade. 
(Deliberação nº54 /2021-2025)   

 

 

Ponto 7.  Neste ponto foram revistos e apreciados os protocolos e apoios extraordinários que 

se têm vindo a realizar com as associações da freguesia. Todos os protocolos serão possíveis de 

consulta em documentação acessível nas instalações da Junta de Freguesia. Os documentos 

foram apreciados e aprovados por unanimidade.  
(Deliberação nº55 /2021-2025)   

 

Ponto 8. Informação relativa ao organograma da Junta de Freguesia de São Salvador. O 

documento foi apreciado e aprovado. 

 

Ponto 9. Apreciação e aprovação por unanimidade da aquisição dos seguintes 

equipamentos/despesas: 

- Despesas de celebração do padroeiro da Freguesia no valor de 757€ (Flores decorativas e 

músico);  

-  Despesa do serviço da GNR na festa de São Salvador no valor de 204,49€; 

- Despesa da quota anual da Anafre 2022 no valor de 1276,38€; 

- Despesa na aquisição de 28 sepulturas para o cemitério no valor de 5721,73€; 

- Despesa na aquisição de madeiras à empresa Soprem no valor de 3879,84€; 

- Despesa com serviços de transporte e mão de obra à empresa Soinca no valor de 1082,40€; 



Junta de Freguesia de São Salvador - Ílhavo  
 

4 
 

- Despesas com a reparação de máquina Dumper no valor de 1036,16€; 

- Aquisição de lâmpadas de iluminação no valor de 1395,85€; 

(Deliberação nº 56 /2021-2025)   

 

Ponto 10.  No ponto seis da ordem de trabalhos foram avaliados todos os eventos realizados até 

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

comunidade e a menção a todos serem de caráter gratuito à comunidade. ---------------------- 

Salientou-se o sucesso de todas as iniciativas dada 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 via e-mail pelo 

gabinete da Junta de Freguesia de São Salvador.  

Também neste ponto foram discutidas a realização de novos eventos para os meses 

seguintes numa parceria ativa com a comunidade, associações, artesãos, feirantes, comercio 

local e também as diferentes cedências de espaço para realização de eventos de associações. 

Relativamente à próxima Presidência Aberta ficou agendada para dia 27 de setembro de 

2022 no lugar dos Moitinhos pelas 21:30h. Destacou-se também que a iniciativa Ílhavo Meu Amor 

– Limpeza de espaços da continua a ser um sucesso e com participação ativa da nossa 

comunidade. Vigorando todos os meses a próxima edição será realizada no lugar da Praia da 

Barquinha – Ílhavo. 

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, 10 de agosto de 2022--------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 

 


