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Ata nº 16/2021-2025 

 

 

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

setembro, aos oito dias do mês de junho 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- Neste ponto, realizou-se uma apreciação de: 

- Todos os trabalhos realizados na Freguesia até à data; 

- Informações sobre os recursos humanos ao momento e prestação dos mesmos; 

- Informações relativas ao funcionamento da JFSS; 

-  Informações sobre o número de atendimentos ao público; 

- Balanço dos serviços do GIP e GAP; 

- Comunicações ativas com outras entidades (CMI, ADRA, E-Redes, GNR, entre outras); 

- Correspondência diversa e convites recebidos para as diferentes atividades e eventos; 

- Ocorrências recebidas e resolução das mesmas. 

Destacou-se também o bom ritmo na execução das obras em execução com a CMI, 

nomeadamente, os pormenores finais do Eco Drive em Vale de Ílhavo, a finalização do Parque de 

Merendas de Vale de Ílhavo, as intervenções realizadas no Parque da Murteira, intervenções nas 
estruturas da JFSS, a construção de novos passeios e manutenção de estruturas diversas entre 
outros trabalhos realizados autonomamente pela JFSS. 
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Também neste foram discutidas novas propostas de trabalhos a realizar e retificar em 

toda a freguesia mediante todas as necessidades primordiais, eventos a realizar no futuro e uma 
avaliação global de tudo o que já foi realizado até ao momento 

 

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

-Controlo Orçamental da Receita e da Despesa de maio; 

A saber: 

Caixa Geral de Depósitos (conta à ordem nº 456930) – valor de:33771,50 € 

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

Millennium (conta a ordem nº3542254) – valor de 74138,91€ 

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

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

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

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

(Deliberação nº42 /2021-2025)   

 

Ponto 4.  Neste ponto foram mencionadas e apreciadas despesas correntes de valor 

mais significativo, nomeadamente, 3922,34€ em materiais diversos de construção/caminhos, 

1262,14€ em equipamentos e materiais diversos para cemitérios e 1311,20€ para equipamentos 

complementares a parques.------------------------------------------------------------------------- 

Também neste ponto e como nota informativa foi também efetuada uma apreciação à 

lista de novos abonos a eleitos locais 2022.--------------------------------------------------------- 

 

Ponto 5.   

Neste ponto expôs-se a necessidade da aquisição de equipamentos para concretização 

de novos parques infantis existindo a obrigatoriedade de concurso por ajuste direto nº01/2022 

Aquisição de Serviços e Equipamentos de Parques Infantis – Empreitada de Parques Infantis, 

publicado em base-gov. 

(Deliberação nº43 /2021-2025)   
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Ponto 6.  No ponto seis da ordem de trabalhos foram avaliados todos os eventos 

realizados até ao momento. Destacou-se mais uma vez a diversidade e oferta dos mesmos em 

prol de toda a nossa comunidade e a menção a todos serem de caráter gratuito à comunidade.  

A idealização de uma agenda de verão na freguesia e atividades direcionadas a toda a 

comunidade durante o verão e de caráter gratuito. A este formato também outras atividades já 

criadas pelo executivo e a reestruturação e realização de outras já existentes numa parceria 

ativa com a comunidade, associações, artesãos, feirantes, comercio local e outros.-------------- 

Neste ponto foi também mencionada a necessidade de programação e organização e 

preparação da Celebração da Elevação de Ílhavo a cidade a realizar dia 13 de julho de 2022 pela 

Junta de Freguesia no qual se efetuará uma cerimónia comemorativa em conjunto com a CMI e 

aberta a toda a comunidade na qual se incluirá o hastear de bandeiras, visita as obras em curso 

na freguesia e município.---------------------------------------------------------------------------- 

Neste ponto foi também aprovada por unanimidade pelo executivo a futura aquisição de 

quatro bicicletas que servirão a freguesia e toda a comunidade numa perspetiva de 

sustentabilidade, ecologia e que será incluída no projeto Eco-Freguesias aguardando apoio do 

fundo ambiental.------------------------------------------------------------------------------------- 

Destacou-se o sucesso de todas as já realizadas 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. -------------------------------------------------- 

Relativamente à próxima Presidência Aberta ficou agendada para dia 23 de junho de 2022 

no lugar da Gafanha da Boavista pelas 21:30h. Destacou-se também que a iniciativa Ílhavo Meu 

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

comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 8 de junho de 2022------------------------------------------------------------------ 

 

Presidente: 

Secretária: 
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