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Ata nº 14/2021-2025 

 

 

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

setembro, aos doze dias do ano do mês de maio 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- O presidente relatou a todo o executivo os trabalhos realizados na Freguesia 
até ao presente momento, informações relativas ao 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).  

Foi também apresentado e apreciado um resumo dos serviços/atividades e intervenções 

já realizadas até ao momento e outros assuntos relativos ao funcionamento normal da Junta de 
Freguesia. Destacou também a importância do protocolo de concessão de apoio financeiro da CMI 
que será assinado a 18 de maio sendo estas verbas de extrema importância para continuidade e 
término dos trabalhos já iniciados e aos quais nos comprometemos. ----------------------------- 

Nesta reunião foram discutidas novas propostas de trabalho e eventos a realizar, 
situações a retificar nos diferentes locais da freguesia e sugestões para melhoria e sempre em 
prol da comunidade.--------------------------------------------------------------------------------- 

Uma avaliação ativa das Presidências Abertas à comunidade, análise das situações 
mencionadas pelos fregueses e grau de resolução/execução 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.  
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Nesta fase deu novamente especial relevância à necessidade de um equilíbrio no consumo 

de combustíveis e consumíveis diversos visto o seu aumento constante.  

 

Ponto 3. Apreciação e aprovação ao documento de Direito à Oposição 2021; 

  

Ponto 4. Apreciação ao Resumo de tesouraria de 1 de abril a 30 de abril de 2022 e 
controlo orçamental de 1 de janeiro a 30 de abril; 

-Controlo Orçamental da Receita e da Despesa de abril; 

A saber: 

Caixa Geral de Depósitos (conta à ordem nº 456930) – valor de:30244,74€ 

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

Millennium (conta a ordem nº3542254) – valor de 26587,75€ 

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

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

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

(Deliberação nº41 /2021-2025) 

 

Ponto 5. No ponto 5 da ordem de trabalhos foram apreciadas informações e documentos 
recebidos relativamente às atividades e funcionamento das associações, sendo também avaliada 
a realização de protocolos de apoio quer materiais quer financeiros com as associações da nossa 

Freguesia ficando estabelecida a continuidade, proximidade e apoio com as mesmas. 

 

Ponto 6.  Neste ponto foram mencionadas e apreciadas algumas despesas correntes de 

valor mais significativo, nomeadamente, a implementação de seguros de responsabilidade civil 

aos parques infantis e de fitness da JFSS no valor total de 374,60€ anuais, investimentos diversos 

para manutenção de equipamentos no valor de 768,97€ e despesas com viaturas de trabalho da 

JFSS no valor de 1317,36€ 

Como nota informativa também a apreciação à lista de novos abonos a eleitos locais 2022 

recebida pelos serviços. 
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 Ponto 7.  No ponto sete 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 o elevado sucesso de todas as iniciativas dada uma 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 organização e realização de novos eventos para 

os meses seguintes numa parceria ativa com a comunidade, associações, artesãos, feirantes, 

comercio local e outros. ---------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à próxima Presidência Aberta ficou agendada para dia 26 de maio de 2022 

no lugar da Coutada no Parque da Ciência e Inovação (PCI) pelas 21:30h. Também a iniciativa 

Ílhavo Meu Amor – Limpeza de espaços da continua a ser um sucesso e com participação ativa 

da nossa comunidade. Vigora todos os meses a próxima edição será realizada no lugar da 

Coutada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste ponto foi comunicado pelo presidente a receção de um pedido de suspensão de 

mandato pelo período de seis meses na assembleia de freguesia da autarca Domingas Maria 

Ramos Loureiro (bancada do PS).----------------------------------------------------------------- 

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, 12 de maio de 2022--------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 

 

 


