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Aos dezasseis dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta 

minutos, na sua sede, sita na Avenida da Liberdade 354, em S. João da Madeira, reuniu a 

Junta de Freguesia de S. João da Madeira, por convocatória da respetiva presidente, Helena 

Teresa Anunciação Couto.-------------------------------------------------------------------------------------------  

A esta reunião estiveram presentes, para além da presidente já citada, Carlos Renato da Silva 

Santos na qualidade de Secretário da Junta, Victor Marcelino Rodrigues Pereira Cabral na 

qualidade de Tesoureiro da Junta e os restantes vogais da Junta de Freguesia, a saber: Fátima 

Beatriz Duarte Pedro Francisco Esteves, Pedro Teixeira da Silva, Maria Antonieta Martins 

Bastos e José Adelino de Oliveira Nogueira. Não foi registada a ausência de qualquer elemento 

do executivo da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi presidida pela Helena Couto, na sua qualidade de presidente da Junta de 

Freguesia e secretariada por Renato Santos.------------------------------------------------------------------- 

A reunião foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos:  

1)- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (ata nº 10); 

2)- Informação sobre as existências em caixa, bancos e faturas pagas; 

3)- Atividades a serem desenvolvidas no corrente mês; 

4)- Participação na “Cidade no Jardim”; 

5)- Discussão e deliberação sobre a abertura ao público de todas as reuniões do Executivo; 

6)- Discussão e decisão sobre os comissários do Encontro de Ilustração deste ano 

7)- Apreciação das propostas da empresa SQUATTER; 

8)- Análise e adjudicação das propostas para materiais para consertos no Parque 

9)- Análise da carta enviada pelo Patrice; 

10)- Análise e resolução das propostas das condições bancárias; 

11)- Outros assuntos. 

Entrando-se na ordem de trabalhos o Secretário leu e deu a assinar a ata da anterior reunião 

(número dez), que foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------- 

No ponto dois da ordem de trabalhos foi apresentado ao executivo o mapa da situação 

financeira da Junta de Freguesia à data da presente reunião que se transcreve no anexo I e 

que desta ata faz parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda dado conta ao Executivo da listagem de faturas pagas desde a última reunião e que 

também se transcrevem no anexo I.------------------------------------------------------------------------------ 

No ponto três da ordem de trabalhos a Presidente informou ter tido uma proposta do freguês 

Jorge Araújo dos Santos para a Junta de Freguesia patrocinar uma exposição de cartazes, 

autocolantes, pins e outros materiais alusivos ao vinte e cinco de abril, de que ele é 

colecionador. O Executivo aprovou unanimemente a proposta, tendo a Presidente informado já 
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ter feito algumas diligências junto do Centro de Arte que emprestará algumas mesas e 

expositores necessários, estando a ser feitos contatos para a cedência do local da exposição 

que se pretende seja a loja da antiga Farmácia da Estação na Praça. Vai tentar-se que alunos 

de turismo da Escola Secundária João da Silva Correia possam responsabilizar-se pela 

abertura do espaço. Em alternativa, tal poderá ser feito pela funcionária da biblioteca ou outra. 

A Presidente apelou ao Executivo para que esteja presente ao longo do tempo de abertura da 

exposição que será entre os dias vinte e dois de abril e quatro de maio de dois mil e catorze.----  

O mesmo freguês pediu à Junta de Freguesia patrocínio para trazer a S. João da Madeira um 

grupo de músicos com o espetáculo Gente D’Alma Portuguesa e Amigos. Já confirmou essa 

possibilidade e o espetáculo realizar-se-á nos Paços da Cultura no dia um de Maio. Este 

pedido tem entrada nos serviços com o número cento e noventa e três de dezasseis de abril de 

dois mil e catorze. O pedido implica que a Junta pague a deslocação dos músicos a S. João da 

Madeira por cerca de cento e cinquenta euros e o jantar para doze pessoas. Este pedido foi 

aprovado por unanimidade pelo Executivo e será inserido nas comemorações dos quarenta 

anos do vinte e cinco de abril.--------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente informou que, incluído no programa da “Semana da Terra” vai ser feita uma ação 

de limpeza de folhas no Parque, por pessoas ligadas ao Banco de Tempo e outras que se 

consiga mobilizar, nomeadamente jovens, no dia vinte e seis de abril, apelando-se à 

participação de todos os elementos do Executivo.------------------------------------------------------------- 

No ponto quatro da ordem de trabalhos foi decidido por unanimidade a participação da Junta 

de Freguesia, como vem sendo habitual, num stand, no evento levado a efeito pela Câmara 

Municipal e designado “Cidade no Jardim”. Irá procurar-se que o stand possa ter alguma 

animação ao longo dos dias, com atividades a desenvolver pelo Banco de Tempo patrocinado 

pela Junta de Freguesia, com venda de pequenas plantas do viveiro do Parque, etc.--------------- 

No ponto cinco da ordem de trabalhos, após alguma discussão foi decidido por unanimidade 

revogar uma anterior decisão de Executivo e tornar abertas ao público todas as reuniões do 

executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto seis da ordem de trabalhos, e decorrente da apresentação de uma proposta de 

organização, a convite da Presidente, já apresentada a todo o Executivo, a Presidente propôs 

que os comissários para o sétimo Encontro de Ilustração a decorrer este ano fossem os 

apresentadores da proposta a saber, Drª Maria da Conceição de Brito Pinheiro Silva Brandão e 

José Alberto Rodrigues, cujos curricula se apresentam no anexo II que desta ata faz parte 

integrante.. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. A Presidente informou que a anterior 

comissária dos Encontros de Ilustração, srª Dª Sylviane Rigolet, pediu para não continuar, por 
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motivos de saúde e de cansaço o que motivou a Presidente a procurar alternativas, agora 

apresentadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No ponto sete da ordem de trabalhos foram analisadas as propostas da empresa Squatter, 

sediada na Oliva Creative Factory e que se apresentam no anexo III que é parte integrante 

desta ata. Após alguma discussão e troca de opiniões, o Executivo decidiu verificar na próxima 

reunião com os Comissários, o modo de integrar estas propostas na Semana da Ilustração, 

verificar orçamentos e decidir posteriormente.------------------------------------------------------------------ 

No ponto oito da ordem de trabalhos a vogal Antonieta Bastos apresentou as várias propostas 

que recolheu para materiais destinados a consertos de bancos, papeleiras e outros no Parque 

Nossa Senhora dos Milagres. O resumo dessas propostas encontra-se no anexo IV que desta 

ata faz parte integrante. Como a proposta mais barata e de igual qualidade foi apresentada 

pela empresa “Mesma, Ldª”, foi decidido por unanimidade adjudicar a esta empresa o 

fornecimento dos materiais necessários às reparações, estimando-se que o valor global seja de 

oitocentos e vinte e três euros e cinquenta cêntimos com IVA a incluir.--------------------------------- 

No ponto nove da ordem de trabalhos, a Presidente comentou a carta enviada pelo funcionário 

da Câmara Municipal sr. Patrice Almeida, com entrada cento e noventa e oito de seis de abril 

de dois mil e catorze, nos serviços, que se apresenta no anexo V que desta ata faz parte 

integrante. A Presidente informou já ter pedido parecer jurídico a um Jurista pelo que foi 

decidido, para já, aguardar esse parecer e depois tomar uma posição sobre o assunto. De 

qualquer modo a Presidente ficou incumbida de responder ao sr. Patrice Almeida notificando-o 

apenas da receção da carta.---------------------------------------------------------------------- 

No ponto dez da ordem de trabalhos a Presidente apresentou várias propostas de diferentes 

Bancos para a Junta sediar as suas contas. A Caixa Geral de Depósitos é obrigatório manter, 

foi esclarecido, porque é através dessa conta que a Junta recebe o Fundo Financeiro das 

Freguesias. No anexo VI, que desta ata faz parte integrante, apresenta-se um resumo das 

propostas dos Bancos que responderam ao convite para apresentarem propostas. A 

Presidente informou que nem todos os convidados responderam. O Banco que melhor 

proposta apresenta é o Banco Popular, ficando, no entanto, a dúvida, não esclarecida na 

proposta do Banco, sobre penalidades na movimentação da conta a prazo antes do terminus 

deste. O executivo mandatou a Presidente para esclarecer este ponto e caso a resposta seja 

de que não há penalizações por mobilização antecipada da conta a prazo fazer contrato com o 

Banco Popular e passar para este todos os fundos financeiros da Junta de Freguesia.------------- 

No ponto onze da ordem de trabalhos, o Secretário leu uma carta da ANAFRE onde esta 

explica que até agora a quota anual era paga de uma só vez. A ANAFRE mantém esta 

modalidade, mas avança com outras duas possibilidades a saber: pagamento semestral ou 
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pagamento trimestral, ambos sem penalizações. Foi decidido, por unanimidade, passar a pagar 

as quotas trimestralmente por débito em conta, tendo o Executivo mandatado os Serviços 

Administrativos da Junta de Freguesia para o preenchimento da folha anexa ao ofício da 

ANAFRE, necessária para a adesão a esta modalidade.----------------------------------------------------- 

Foi ainda analisado um pedido da Associação de Desenvolvimento SJM Sempre para cedência 

gratuita dos dois autocarros para o dia 19 de abril, para transporte de crianças carenciadas da 

cidade para assistirem a um espetáculo na Casa da Música no Porto. Este pedido tem entrada 

setenta de oito de abril de dois mil e catorze, nos serviços. A Presidente já havia despachado 

favoravelmente este pedido, pelo que o Executivo ratificou, por unanimidade, a decisão da 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda analisado um pedido da Comissão Organizadora das Comemorações do Vinte e 

Cinco de Abril na cidade, de pagamento de uma refeição aos elementos de um coro que vem 

atuar na cidade no dia vinte e quatro à noite. Este pedido tem entrada cento e noventa de um 

de abril de dois mil e catorze, nos serviços. O executivo indeferiu o pedido por maioria, uma 

vez que a Junta de Freguesia já apoia esta iniciativa por outros meios e tem de dar resposta 

orçamental a outros apoios e iniciativas da Junta para as mesmas comemorações. Foi 

mandatado o Secretário para responder.------------------------------------------------------------------------- 

Foi analisado um pedido da Ergovisão para a realização em instalações da Junta de Freguesia 

de um rastreio de visão à população. Este pedido tem entrada cento e setenta e seis de vinte e 

sete de março de dois mil e catorze, nos serviços. Dado o carater iminentemente comercial da 

oferta foi decidido decliná-la e mandatar o Secretário para uma resposta.------------------------------

Foi ainda analisado um pedido da produtora de televisão Endemol, que convidava a Junta de 

Freguesia a organizar uma viagem de pessoas interessadas, a expensas da Junta de 

Freguesia, para assistirem à gravação do programa “Desafio Total” da RTP em Lisboa. Este 

pedido tem entrada cento e setenta e oito de vinte e sete de março de dois mil e catorze, nos 

serviços. Foi decidido declinar o convite, por este não estar no âmbito das funções ou do 

programa do executivo da Junta de Freguesia. Foi decidido ainda, mandatar o Secretário para 

uma resposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi analisado um pedido da Associação Desportiva Sanjoanense de cedência gratuita do 

autocarro da Junta para dez de maio para transporte da secção de ginástica da ADS ao 

Gimnoeste. Este pedido tem entrada cinquenta e quatro de vinte de março de dois mil e 

catorze, nos serviços. O executivo decidiu por unanimidade autorizar a cedência gratuita do 

autocarro e mandatar os Serviços para os contactos necessários com a organização.-------------- 

Foi analisado um outro pedido da Associação Desportiva Sanjoanense para cedência gratuita 

do autocarro para fazer deslocar à Oliva Creative Factory os jovens desportistas portugueses e 
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espanhóis integrados no evento “andebolmania”, a decorrer na cidade, no próximo dia 18 de 

Abril. Este pedido tem entrada setenta e sete de dezasseis de março de dois mil e catorze, nos 

serviços. O executivo decidiu por unanimidade autorizar a cedência gratuita do autocarro e 

mandatar os Serviços para os contactos necessários com a organização.------------------------------ 

Foi analisado um outro pedido da Paróquia de S. João da Madeira de cedência gratuita do 

autocarro de 51 lugares, para transporte de um grupo de adolescentes da Paróquia a Aveiro, 

no dia dezassete de maio. Este pedido tem entrada setenta e seis de quinze de abril de dois 

mil e catorze, nos serviços. O executivo decidiu por unanimidade autorizar a cedência gratuita 

do autocarro e mandatar os Serviços para os contactos necessários com a organização.---------- 

Foi ainda analisado um pedido do Agrupamento de Escolas João da Silva Correia para 

cedência gratuita do autocarro da Junta de Freguesia, para o dia seis de maio para transporte 

de alunos e professores estrangeiros presentes na cidade e na Escola no âmbito do programa 

Comenius, para uma visita ao património industrial da cidade. Este pedido tem entrada setenta 

e oito de oito de abril de dois mil e catorze, nos serviços. O executivo decidiu por unanimidade 

autorizar a cedência gratuita do autocarro e mandatar os Serviços para os contactos 

necessários com a organização.----------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião às dezassete horas, lavrando-se 

a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela presidente, por todos os 

vogais presentes e por mim que a secretariei.------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S. João da Madeira, 16 de abril de 2014 

Presidente:  

Secretário: 

Tesoureiro:  

Vogais
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EXISTÊNCIAS A 16/abril/2014 

CAIXA 
Numerário 123,06 € 

Cheques 0,00 € 

BANCOS 
À ORDEM: 

Caixa Geral Depósitos 46.392,03 € 

B.P.I. 514,24 € 

Banco Popular 40.646,69 € 

B.I.C. 155,37 € 

 
 

PAGAMENTOS PARA A REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 16/abril/2014 

Caixa Geral Aposentações 1.555,80 € 

José Luís Alves Oliveira 57,05 € 

EDP 564,88 € 

Axa Seguros (seguro do VOLVO) 923,93 € 

Kit D´Ideias 42,48 € 

Amercris, Lda. 104,55 € 

Maryasa 146,00 € 

Jornal " O Regional" 184,50 € 

Farmasport - Artigos Medicina e Desporto, Lda. 13,25 € 

Alexandre Cavadas, Lda. 110,01 € 

Rufino Figueiredo da Silva - Carpinteiro 381,30 € 

Reilimpa - Limpezas e Serviços, Lda. 276,75 € 

Olmar 73,70 € 

Web 3 - Informática, Lda. 738,00 € 

Laborpress 102,09 € 

Academia de Música (XII Concurso Florinda Santos) 500,00 € 

Rotary Club (Sopa Solidária) 300,00 € 

IGFSS -TSU 456,67 € 

IGFSS - TSU 801,82 € 

IGCP - IRS 1.140,00 € 

Administração Tributária ( penhora 1/3 rendimento) 8,55 € 

Vodafone 295,27 € 

PT Comunicações, SA 164,44 € 

EDP 152,63 € 

Zurich 193,50 € 

Zurich 100,17 € 

Agrupamento Escolas Oliveira Junior 1.500,00 € 

Agrupamento Escolas Serafim Leite 1.650,00 € 

Agrupamento Escolas João Silva Correia 2.850,00 € 

Jornal Labor 175,00 € 

TOTAL  15.562,34 € 
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REPARAÇÃO DOS BANCOS E PAPELEIRAS DO PARQUE N.ª S.ª DOS MILAGRES 

SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA 

 

PAPELEIRA: 

SECÇÃO DA PEÇA – 30X40 COM 0.56/unidade 

BANCO: 

SECÇÃO DA PEÇA – 50X35 COM 2.00/unidade 

 

EMPRESAS / ORÇAMENTOS (por ordem de chegada): 

 

MESMA, LDA. (Ent 365 de 5/12/2013) 

PAPELEIRA / UNIDADE ----- 0,83 €  

BANCO / UNIDADE ----------- 2,75 € 

 

SOPINAL  (Ent 193 de 3/4/2014) 

PAPELEIRA / UNIDADE ----- 3,50 €  

BANCO / UNIDADE ----------- 12,15 € 

 

CARPINTARIA ANTÓNIO PEDRO UNIP., LDA  (Ent 180 28/3/2014) 

PAPELEIRA / UNIDADE ----- 2,10 €  

BANCO / UNIDADE ----------- 5,50 € 

 

SOINCA – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, LDA (Ent 211 9/4/2014) 

PAPELEIRA / UNIDADE ----- 1,50 €  

BANCO / UNIDADE ----------- 9,00 € 

 

A empresa “Mesma, Lda” apresenta a melhor proposta quanto a valores por unidade. 

Adjudicando a esta empresa, o fornecimento das citadas peças, teremos para efeitos de 

estimativa orçamental: 

 

Papeleiras – Parque das Merendas ( 6 ) ------ 129,00 €  

                    - Circular                         ( 8 ) -------172,00 €  

                                                                           301,00 € 

Bancos – Circular ( 10 ) ------ 522,50 €  

 

Estimativa Orçamental – 823,50 € + IVA 
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BANCOS CONDIÇÕES BANCÁRIAS   

  DEPÓSITOS A PRAZO  Remuneração 
Depósito Ordem    365 dias (%) 185 dias (%) mobilização antecipada 

BIC 1,800     Não sim * 

Montepio 2,475   1,313 Sim não 

Banco Popular 2,500   2,000 não menciona sim * 

BPI não apresentou proposta 

CGD não apresentou proposta 

     
*  a partir de determinado saldo médio 

 
 


