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Ata nº 12/2021-2025 

 

 

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

setembro, aos onze dias do ano do mês de abril 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, informações relativas ao bom funcionamento da JFSS, atendimento, 
serviços do GIP e GAP, recursos humanos atuais, necessidades primordiais de ação na Freguesia, 

comunicações ativas com outras entidades (CMI, ADRA, E-Redes, GNR, entre outras) estagiários 
no ativo em colaboração com as equipas de trabalho.  

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

Em conjunto todos os membros do executivo estudaram e opinaram sobre novas 
propostas de trabalhos a realizar, situações a retificar nos diferentes locais da freguesia e 
sugestões para melhoria e sempre em prol da comunidade.--------------------------------------- 

Realizou-se também uma avaliação das Presidências Abertas à comunidade, análise das 
situações mencionadas pelos fregueses e grau de resolução das mesmas. Verificou-se que a 
maioria das menções que são da responsabilidade da Junta de Freguesia se encontram resolvidas 
sendo as restantes enviadas para a CMI para rápida resolução. Toda esta proximidade com as 

nossas pessoas continua a ser um ponto fundamental na solução a diversas problemáticas e 
implementação de novas sugestões que jamais poderemos deixar ou colocar de parte.  
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As presidências abertas, continuamos a afirmar que são um grande complemento na 

identificação de problemáticas e recolha de sugestões do melhor que pode ser São Salvador.--- 

Relembrou a necessidade de uma atenção e equilíbrio no consumo de combustíveis e 

consumíveis diversos visto o seu aumento constante. A necessidade de uma boa adaptação nos 
serviços prestados e na gestão e cautela na forma de uso como modo de equilíbrio ao orçamento 
na rubrica relativa a despesas/combustíveis. ----------------------------------------------------- 

 

Ponto 3. Apreciação e aprovação aos documentos 2021; 

 

Fecho de contas:  

- Controlo Orçamental da Receita e da Despesa de 2021; 

- Fluxos Orçamentais da Receita e da Despesa 2021; 

- Fluxos de caixa 2021; 

- Síntese da Reconciliação Bancária 2021; 

- Mapa final de Síntese por Classificação dos Bens Inventariados – inventário de 2021; 

  -Mapa dos Recursos Humanos 2021 e Relação Nominal de responsáveis e caraterização 
da entidade. 

- Modificativas relativas ao orçamento 2021; 

 

- Mapa Resumo da Tesouraria 2021 

A saber no fecho do ano 2021: 

Caixa Geral de Depósitos (conta à ordem nº 456930) – valor de:16247,02€ 

Caixa Geral de Depósitos (conta a prazo nº 456930) – valor de 31120,44€ 

Millennium (conta a ordem nº3542254) – valor de 7551,91€ 

Millennium (conta a prazo nº3542254) – valor de 41948,05€ 

 

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

(Deliberação nº38 /2021-2025) 
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Ponto 4.  Apreciação e aprovação ao documento Resumo de Tesouraria de 1 de março 
2022 a 31 de março de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

 

A saber ao momento: 

Caixa Geral de Depósitos (conta à ordem nº 456930) – valor de:8999,27 € 

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

Millennium (conta a ordem nº3542254) – valor de 22546,43€ 

Millennium (conta a prazo nº3542254) – valor de 55950,34€ 

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

(Deliberação nº39 /2021-2025) 

 

 

Ponto 5. Apreciação, análise e aprovação do documento de Controlo Orçamental da 

Receita e da Despesa do período de 1 de março de 2022 a 31 de março de 2022.------------------ 

O documento após apreciação foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------- 

 (Deliberação nº40 /2021-2025) 

 

 

Ponto 6. No ponto 6 da ordem de trabalhos foram apreciadas informações e documentos 
relativos às associações da nossa Freguesia para uma posterior análise de realização de 
protocolos com a Junta de Freguesia. Ficou delineado pelo executivo a marcação de uma nova 

reunião com as associações para discussão e realização de protocolos futuros de colaboração.  

 

Ponto 7.  Neste ponto foi mencionada a necessidade de mais uma funcionária para 

complemento dos serviços na área das limpezas gerais. A situação foi avaliada pelo executivo e 

pelos serviços de recursos humanos da JFSS sendo integrada a Srª Rosa neste serviço no 

formato CEI, complementando esta os serviços em causa até á data de 3 de junho. No final será 

reavaliada a situação. ------------------------------------------------------------------------------- 

De salientar também a inserção de 3 novos estagiários já no mês de maio nos diversos 

serviços da Junta de Freguesia. Os mesmos são provenientes da CERCIAV sendo o estágio de 

caráter não remunerado.---------------------------------------------------------------------------- 
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 Ponto 8.  No ponto 8 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. ---------------- 

Destacou-se este mês a VIII Mostra de Folares e VI Encontro de Auto-Caravanistas, um 

evento de sucesso e elevado índice de participação da comunidade. Este evento terá certamente 

nova realização em 2023.   Mencionou-se uma participação ativa da comunidade quer a nível 

organizativo ou participativo. ---------------------------------------------------------------------- 

De salientar 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. 

Inesperadamente a presença do canal de televisão (SIC) no local do evento para reportagem da 

VIII Mostra de Folares, o que nos deixa bastante felizes no que concerne à publicitação dos nossos 

eventos no mercado turístico nacional.------------------------------------------------------------- 

Ainda neste ponto o executivo avaliou a realização de novos eventos para os meses 

seguintes numa parceria ativa com a comunidade, comercio local e outros.---------------------- 

 

Ponto 9.  Neste ponto o presidente mencionou também a elaboração de um protocolo 
com o centro de formação FORMAR no qual será promovida uma ação em formato UFCD 
direcionada à aprendizagem da Língua Portuguesa para a população ucraniana. Todos 
concordaram e avaliaram este protocolo como uma mais-valia a toda a comunidade e integração 
da comunidade Ucraniana na nossa Freguesia.----------------------------------------------------- 

 

Ponto 10.  Neste ponto da ordem de trabalhos, a vogal Annick Catarino expôs ao executivo 

por escrito e verbalmente a necessidade de rescisão do posto de vogal no executivo da Junta de 

Freguesia por motivos profissionais. A mesma salientou a todos os presentes o excelente 

trabalho que se tem realizado em prol da comunidade e o bom ambiente, partilha e entre ajuda 

vivido com todo executivo e também em Assembleia de Freguesia. Contudo, salientou a dificuldade 

na continuidade e prestação por motivos profissionais. Mencionou a sua disponibilidade de 

permanência até à data da sua substituição em Assembleia no executivo e em ponto final, 

acrescentou a sua vontade e disponibilidade em ocupar assento na Assembleia de Freguesia e 

dar continuidade com os seus contributos e conhecimentos no decorrer do mandato.------------ 

 Ficou decidido que a Assembleia de Freguesia de será realizada a 22 de abril de 2022 na 

sede da Junta de Freguesia pelas 21h na qual se realizará toda a avaliação documental relativa 

ao fecho de contas 2021, inventários, modificações ao orçamento 2022 e substituição da vogal  
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em executivo por um dos membros da Assembleia e em que esta tomará assento em 

Assembleia de Freguesia. 

 Relativamente à Presidência Aberta ficou agendada para dia 21 de abril de 2022 no lugar 

da Légua na sede da Associação Gral pelas 21:30h. 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 23 de 

Abril no lugar da Srª dos Campos.------------------------------------------------------------------- 

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, 11 de abril de 2022--------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 

 

 

 

 

 

 

 


