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Ata nº 18/2021-2025 

 

 

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

setembro, aos doze dias do mês de julho 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 dois da ordem de trabalhos foi exposto pelo presidente e apreciado 
pelo executivo: 

- Trabalhos realizados na Freguesia até à data; 

- Informações relativas ao bom funcionamento da JFSS; 

- Número de atendimentos, serviços do GIP e GAP e avaliação dos serviços; 

 -Recursos humanos atuais e necessidades de contratação de novos CEI+; 

- Necessidades primordiais de intervenção na Freguesia; 

- Balanço das Presidências Abertas; 

- 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; 

- Reuniões protocolares com as diferentes Associações da Freguesia. 
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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 junho a 30 de junho de 2022 e 

controlo orçamental de 1 de janeiro a 30 de junho; 

-Controlo Orçamental da Receita e da Despesa de junho; 

A saber: 

Caixa Geral de Depósitos (conta à ordem nº 456930) – valor de:42641,26 € 

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

Millennium (conta a ordem nº3542254) – valor de 73156,30€ 

Millennium (conta a prazo nº3542254) – valor de 55950,51€ 

 

- Controlo orçamental de 1 de janeiro a 30 de junho; 

- Controlo orçamental da despesa e da receita de 1 de janeiro a 30 de junho: 

 

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

(Deliberação nº44 /2021-2025)   

 

Ponto 4.  – No ponto quatro foi apreciada a primeira alteração permutativa ao orçamento das 

despesas. Alteração apreciada e aprovada por unanimidade. 

(Deliberação nº45 /2021-2025)   

 

Ponto 5.   Neste ponto foram apreciados e aprovados por unanimidade os mapas de férias dos 

funcionários da JFSS.  
(Deliberação nº46 /2021-2025)   
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Ponto 6.  Apreciação e votação das propostas recebidas para o Ajuste direto 01/2022 – Aquisição 

de Serviços e Equipamentos de Parques Infantis – Empreitada de Parques Infantis.  

O executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela empresa SOINCA no 

valor de 18.984,18€ (dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro euros e dezoito cêntimos) c/IVA. 

Os documentos foram apreciados e aprovados por unanimidade.  
(Deliberação nº47 /2021-2025)   

 
 

Ponto 7.  Neste ponto foram revistos e apreciados os protocolos que se têm vindo a realizar com 

as associações da Freguesia e a apresentação/inclusão protocolar da nova 

confraria/associação ao executivo da JFSS – Confraria do Sr. Jesus dos Navegantes. Como 

outras tantas ficou registado o apoio protocolar a esta como forma de valorização da cultura 

religiosa da nossa 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 nº48 /2021-2025)   

 

Ponto 8.  Apreciação e aprovação por unanimidade do Contrato de adesão à solução de fatura 

eletrónica na Administração Pública. 

(Deliberação nº49 /2021-2025)   

 

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

equipamentos/despesas: 

-4 Ecobikes à empresa Iberciclo – Bicicletas e acessórios no valor de 917,78€; 

-Equipamentos técnicos/vestuário destinado aos trabalhadores no valor de 3788,47€ à empresa 

A Fábrica – Têxtil;  

- Calçado de trabalho na empresa Sanivouga no valor de 893,96€. 

- Equipamentos diversos em madeira no valor de 3084,38€ à empresa A.Milne Carmo, SA. 

- Lâmina niveladora de acopolar a trator para nivelamento de caminhos no valor de 2486€ à 

empresa Seac. 

- Aprovação Pintura Relativa às padeiras de Vale de Ílhavo no local do Parque de Merendas de 

Vale de Ílhavo do artista António Conceição no valor de 2500€ 

(Deliberação nº50 /2021-2025)   
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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 realização de novos eventos para os meses 

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

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

Relativamente à próxima Presidência Aberta ficou agendada para dia 28 de julho de 2022 

no lugar das Quintãs 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 Gafanha de Aquém.------ 

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 julho de 2022------------------------------------------------------------------ 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 

 

 

 

 

 


