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ATA N.º 08 

Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, no Salão Nobre do edifício 
da Junta de Freguesia de S. João de Ver, sito na Rua da Estação n.º 500, teve lugar a 
oitava Assembleia de Freguesia (AF) de S. João de Ver, convocada ordinariamente no 
dia doze de Dezembro de dois mil e dezoito, presidida pelo Sr. Filipe Luís e Sousa Coelho e 
secretariada pelas Sr.ªs Andreia Patrícia Azevedo Almeida e Cláudia Oliveira Antunes 
Correia com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
Ordem de trabalhos: 

 

Ponto Prévio: Aprovação da proposta de atribuição de nomes às Travessa da Cabine e da 
Travessa do rio às avessas, respetivamente no Lugar de Gueifar e Albarrada. 
 

1- Apreciação da informação do Presidente da Junta acerca da atividade exercida por si 
e pela Junta, bem como da situação financeira da Freguesia, após a realização da 
última Assembleia. 
 

2- Aprovação das opções do plano, da proposta de orçamento para o ano económico de 
2019 e do Plano Plurianual de Investimentos. 

 
3- Aprovação das taxas da Freguesia e respetiva tabela para o ano de 2019. 

 
4- Aprovação do Quadro de Pessoal. 

 
PRESENÇAS 

 

Estiveram presentes, pelo Partido Social Democrata (PSD), para além dos elementos que 

compõem a mesa, os Senhores: 

 

- Rui Manuel Alves da Silva, 
- Manuel Licínio Lima de Oliveira, 

- Manuel Gomes Rodrigues de Matos, 

- Sílvia Pinto Bernardes. 

 

Pelo Partido Socialista (PS), os Senhores: 

 

- Fernando Manuel Ferreira de Almeida, 

- Maria de Oliveira e Silva, 

- Américo Ferreira Pinto, 

- Maria de Fátima Gomes da Silva. 
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Pelo Partido CDS-Partido Popular o Senhor: 

 

- Diogo Fontes Lopes da Silva. 

 

Faltas: Verificou-se a falta do elemento do Partido Social Democrata (PSD): Carla Paula 

Sousa Araújo, tendo informado via e-mail que por motivos de saúde não poderia estar 

presente.  

Assim sendo e de acordo com o que está legislado, a bancada do PSD fez substitui-la pela 

Sr. ª Sílvia Pinto Bernardes. 

 

Passou-se de seguida à aprovação da ata n.º 7 de vinte e sete de Setembro de dois mil e 

dezoito. 

Foi feita uma correção à mesma, visto que o Sr. Fernando Manuel da Silva Ferreira Luz, 

substituiu o Sr. Fernando Manuel Ferreira de Almeida e não o Sr. Hélio Maia dos Reis, 

conforme consta. 

 

Posta a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 10 votos a favor e 2 abstenções 

por parte dos Srs. Fernando Manuel da Silva Ferreira da Luz e da Srª Sílvia Pinto 

Bernardes, que justificaram a sua abstenção por não terem estado presentes naquela 

Assembleia. 

 

Período de Intervenção do Público 

 

Não houveram intervenções. 
 
No decorrer da Assembleia entrou o Sr. Hélio Maia Reis. 
 

Período de antes da ordem do dia 

 
Foram apresentados 2 votos de louvor a favor do Dr. Guimarães dos Santos. 
Um pelos membros do Partido Social Democrata (PSD) e outro pelos membros do Partido 
Socialista (PS), que a seguir se transcrevem: 
 
Voto de Louvor PSD: 
 
“Os membros do PSD da Assembleia de Freguesia de São João de Ver, vêm por este meio 
propor um voto de louvor ao estimado e reconhecido Sanjoanense Dr. José Guimarães dos 
Santos, pela carreira de muitas décadas como médico.  
Pelo seu inestimável contributo na evolução da medicina, em resultado de um mérito espirito 
de iniciativa e capacidade de gestão.  
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Recentemente galardoado pela ordem dos médicos com uma distinção honorífica pela sua 
competência em gestão de serviços de saúde, que se torne público este voto de louvor e 
que se faça chegar ao Dr. José Guimarães dos Santos.” 
 
Voto de Louvor PS: 
 
“A bancada do Partido Socialista na pessoa do membro Fernando Manuel Ferreira de 
Almeida, pelos méritos indiscutivelmente alcançados, vem propor um voto de louvor ao Dr. 
José Guimarães dos Santos.  
Nasceu a dezassete de Outubro de mil novecentos e trinta e quatro na casa do Ribeiro, 
Freguesia de São João de Ver, Concelho de Santa Maria da Feira.  
Frequentou o colégio dos Carvalhos e mais tarde o liceu Alexandre Herculano.  
Licenciou-se em medicina na Universidade de Coimbra em Julho de mil novecentos e 
cinquenta e oito, especializou-se em cirurgia nos Estados Unidos e realizou pós graduação 
no hospital Mont Sinai entre Julho de mil novecentos e sessenta e um a Março de mil 
novecentos e sessenta e oito.  
Exerceu funções de chefe de residentes e assistente instrutor na escola médica de Mount 
Sinai.  
Destacado em Timor como capitão médico de Abril de mil novecentos e sessenta e nove a 
Julho de mil novecentos e setenta e um.  
Foi Diretor de cirurgia do Hospital Militar de Abril de Díli-atividade cirúrgica castrense.  
Em Fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro é contratado, após concurso público 
como assistente de cirurgia do Instituto Português de Oncologia.  
Em Maio de mil novecentos e sessenta e quatro é eleito para Presidir à Comissão 
Instaladora do Centro e em Abril de mil novecentos e sessenta e cinco é nomeado 
Presidente da Comissão Instaladora.  
Em mil novecentos e setenta e oito é nomeado como primeiro Diretor do Centro do Porto do 
Instituto Português de Oncologia e presidiu à Direção do IPO do Porto durante dezanove 
anos.  
Presidente do Concelho Regional do Norte e Vice-Presidente do Conselho Nacional do 
executivo da Ordem dos Médicos. 
Presidiu a vários Congressos Mundiais de Cirurgia Oncológica, tendo organizado pelo 
menos três na India. 
Responsável pela aquisição das atuais instalações da secção regional da Ordem dos 
Médicos do Norte e da Casa do Médico. 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, no âmbito dos trabalhos realizados na 
área de oncologia teve audiência com sua santidade o Papa João Paulo Segundo, membro 
de numerosas Sociedades Cientificas que se passa a citar: 
Academia Nacional da Medicina de Portugal; Sociedade Europeia de Oncologia Cirúrgica; 
Sociedade Americana de Oncologia Cirúrgica; Academia de Ciências de Nova Iorque; 
Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa; Sociedade Portuguesa de Oncologia; Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia; Membro do Conselho Nacional de Oncologia; Membro do Douro e 
Presidente da Comissão da Creditação da Moderação Mundial das Sociedades de 
Oncologia Cirúrgica; Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia; Presidente do Grupo 
Cooperativo do Cancro Digestivo, Membro da Comissão Coordenadora e Mestrado em 
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Oncologia; Professor Catedrático convidado do ICBAS; regente da disciplina de Oncologia 
Cirúrgica; regente da disciplina de Oncologia do curso de Medicina Dentária do ISCS norte; 
Presidente do Concelho de Gerência Hospitalar da Prelada; Presidente do Comité de 
Cirurgia Gastrointestinal da EORTC; maior distinção – medalha de ouro de mérito da OM; 
medalha de prata de mérito Municipal de Santa Maria da Feira; primeiro prémio Nacional de 
Oncologia; medalha de mérito da Sociedade Brasileira de Cancerologia; comenda da Ordem 
do Infante D. Henrique; medalha de ouro na Cidade do Porto; distinção honorifica Dois Mil e 
Dezoito nas competências de gestão dos serviços de saúde; distinguindo em Dois Mil e 
Dezoito como prémio Nacional de Oncologia entregue no passado mês na Liga Portuguesa 
contra o cancro. 
 
Passou-se de seguida à votação dos Votos de Louvor, que foram aprovados por 
unanimidade. 
 
Interveio o Sr. Fernando Almeida, começando por cumprimentar todos os presentes, 
colocou algumas questões ao Executivo. 
 
Acha que as passagens de nível estão em más condições e a colocação de borracha não é 

a melhor solução. Quem passa de carro tem de o fazer com muito cuidado ou corre o risco 

de estragar alguma peça da viatura. Sabe que este tema não é da competência da Junta, 

mas poderá a mesma interceder junto da Refer para que sejam melhoradas. 

As lombas que foram feitas na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro pouco ou nada 

contribuíram para a segurança dos peões, uma vez que um transeunte foi atropelado perto 

das bombas do Rochinha. 

Quer saber se existe alguma previsão para o acendimento das luzes da Avenida junto ao 

pavilhão. 

Pergunta se existe alguma evolução sobre os protocolos que falou há duas Assembleias 

atrás. 

Interveio o Sr. Diogo Fontes, começando por cumprimentar todos os presentes, e 
questionar o Executivo, sobre,  
 
Qual o ponto de situação do protocolo da Junta de Freguesia com o Sporting Clube de São 
João de Ver? 
 
Como se encontra a situação do campo sintético junto aos balneários, ou seja, se a Câmara 
Municipal se vai disponibilizar, se vai iniciar uma aquisição, ou fazer um novo projeto? 
 
Outra questão prende-se com as áreas de reabilitação urbana que foram agora revistas com 
novos limites e foram feitos novos produtos de candidatura.  
Pergunta se a Junta de Freguesia se sente devidamente esclarecida, se está ao corrente 
desta temática e que diligências pretende fazer junto da população, junto dos proprietários e 
junto das referidas áreas.  
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Relembra que São João de Ver é das poucas Freguesias que tem duas áreas de 
reabilitação: ‘O centro histórico na parte baixa’ e a ‘parte alta da Vila’.  
Quer saber se a Junta tem conhecimento de algum projeto em curso. 
 
Quer esclarecimentos sobre o ponto de situação em relação ao alargamento da rua da 
Estação.  
Recorda que na Assembleia realizada em Abril foi dito que foram encetadas conversações 
com a Infraestruturas de Portugal, daí que queira saber em que situação se encontra e se 
iremos ter realmente um alargamento para tornar as ruas de acesso ao Abrigo, à Junta de 
Freguesia e aos Correios mais dignas. 
 
Em relação à zona Industrial da Silveirinha, quer saber que diligências a Junta de Freguesia 
tem feito junto do Município. 
 
Por último congratula o Sr. Virgílio pela organização do passeio com as pessoas detentoras 
de deficiência, no dia Mundial da pessoa com deficiência. 
 
Interveio a Srª Maria de Fátima, começando por cumprimentar todos os presentes e 
congratular o Executivo pelas corridas que se fizeram na Urbanização Quinta do Areeiro, 
visto que juntou muita gente e foi muito bonito. 
 
Diz que o rinque da Quinta do Areeiro é muito frequentado, mas assinala a inexistência de 
casas de banho, é uma situação urgente, porque as pessoas quando querem fazer as suas 
necessidades fisiológicas têm de ir ao “monte”. 
 
Questiona o executivo em relação às estradas da Quinta do Areeiro que diz estarem uma 
desgraça, especialmente a rua principal. 
 
Diz que existe um terreno da Câmara Municipal perto do rinque da Quinta do Areeiro, e 
seria bom aproveitá-lo para fazer um parque infantil, uma vez que existem muitas crianças 
naquela zona. 
 
Diz que na estrada perto do Cavaco (a que liga à discoteca Big Cansil), não há um único 
poste a funcionar, por isso quer saber se a Junta pode fazer alguma coisa para reverter esta 
situação. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, começando por cumprimentar todos os 
presentes, agradece as questões colocadas. 
 
Relativamente às passagens de nível diz estar de acordo, aliás já pediu uma revisão. Não 
sabe se a solução da borracha é a melhor, mas refere que a responsabilidade é da REFER 
e se eles assim optaram é porque consideram ser a melhor solução. 
 
Relativamente às lombas da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro diz concordar com o Sr. 
Fernando, porque elas apesar de minimizarem o problema não o resolvem a cem por cento. 
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Já fez chegar o seu descontentamento à Câmara Municipal que também está ciente do 
problema. 
 
Em relação às luzes que se encontram desligadas, diz que elas já são do tempo do Sr. 
António Vilar. Explica que o empreiteiro fez uma má ligação dos postes e a EDP não 
aprovou a ligação, por conseguinte diz estar a pensar noutro tipo de soluções como por 
exemplo a colocação de paneis solares como os que se encontram nas autoestradas. 
 
Relativamente à rua do pavilhão falta só terminar a fiscalização da obra porque ainda não 
está cem por cento concluída e uma das partes que falta para finalizar a fiscalização é a 
parte da EDP, isto segundo a Câmara Municipal. 
 
Relativamente ao protocolo com o Sporting Clube de São João de Ver diz que a Junta de 
Freguesia já o iniciou, já trocou algumas ideias e já o devia ter concluído.  
Contudo é de realçar que um dos grandes objetivos era a ACDL poder treinar uma vez por 
semana no campo e esse objetivo foi conseguido de uma forma simples e cordial. 
 
Relativamente ao protocolo das piscinas, diz que o Sr. Fernando sabe que o protocolo já 
existe desde o tempo do Sr. António Vilar e que nunca se chegou a um consenso sobre o 
mesmo nos mandatos anteriores. Diz que a piscina este ano vai funcionar da forma que 
está, contudo os balneários são para vir abaixo e serão construídos uns novos totalmente 
de raiz, também para dar acesso e apoio ao rinque desportivo. 
Diz que a piscina está a ser utilizada por um clube e uma entidade que são o Clube 
Desportivo Feirense e a Feira Viva, sobretudo natação adaptada, contudo existem também 
atletas de São João de Ver a utiliza-la, e alguns deles até ganharam prémios internacionais. 
De realçar que a Piscina não pode ser gerida pela Junta de Freguesia porque tem custos 
insuportáveis, só em gás são cerca de dois mil euros por mês. 
 
Quanto ao protocolo do Sporting Clube de São João de Ver diz já ter respondido. 
 
Quanto ao campo sintético, o Sr. Presidente da Junta diz que no Concelho ficou estipulado 
que a Câmara disponibilizaria apenas um sintético por Freguesia e não por clube. O que 
acontece é que neste momento os clubes e ainda bem que assim é, por questões de 
evolução, por querer o melhor para os atletas, estão a pedir um segundo sintético. De 
realçar que o Sporting Clube de São João de Ver, não quer ao contrário do que aqui foi dito, 
utilizar o sintético emprestado pelo Feirense porque já está degradado, quer um sintético 
novo. Esta preocupação foi levada à Vereadora da Câmara Municipal, que não colocou de 
parte e informou que o Presidente da Câmara “mostrou abertura” a que haja uma segunda 
colocação em determinadas Freguesias e em determinados Clubes. 
 
Quanto às áreas de reabilitação urbana, o que está previsto é prestar um esclarecimento 
sobre o tema nas Juntas de Freguesia porque não é só para os proprietários, é também 
para os investidores e para quem quiser comprar. De notar que a da Suil Parque, mantem-
se exatamente como estava e na zona central só uma ou duas ruas é que foram 
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acrescentadas, é uma zona que envolve muitos privados, por isso ou eles têm a boa 
vontade de querer fazer negocio/investirem ou vai ser muito difícil de se chegar a acordo. 
Na rua das Estação, a Junta obteve uma resposta positiva da Infraestruturas de Portugal 
acerca do alargamento da rua da Estação, o assunto foi levado à Câmara Municipal que 
apenas não concorda com um ou outro pormenor mas são pequenos ajustes e entretanto 
poderá ser assinado o protocolo. 
De notar que ficou esclarecido em reunião, que o deposito nunca virá abaixo e será 
requalificado nesse alargamento. 
 
A requalificação da Zona industrial da Silveirinha arranca em Janeiro conforme o Sr. 
Vereador afirmou, não esquecendo a da Zona Industrial da Corujeira que também está a 
precisar de uma intervenção. 
 
Relativamente ao terreno da Quinta do Areeiro, por detrás do rinque, está previsto e 
protocolado com a Câmara Municipal nascer lá o Parque Urbano da Quinta do Areeiro, onde 
está incluído o Parque Infantil e será certamente uma excelente ideia incluir umas casas de 
banho, que poderiam dar o apoio ao rinque. 
 
Relativamente aos paralelos, diz que a Quinta do Areeiro vai ser requalificada aos poucos. 
Uma das ruas que vai ser alcatroada é precisamente a rua Principal e seguramente também 
será requalificada a rua maior que tem cerca de um km e cem metros que é a que está em 
pior estado. As restantes não consegue dizer se vai ser no próximo ano, daqui a dois, daqui 
a três, mas serão feitas. 
 
Relativamente à questão das luzes, ela não se depreende com a Junta de Freguesia é com 
a EDP. 
De notar que por exemplo em Pinhal do Conde a EDP demorou meio ano a colocar as 
luzes, foi necessário fazer muitos avisos e ter muitas reuniões para restabelecerem a luz. 
O que acontece é que os pedidos são muitos e a Braga Lux (empresa que faz o serviço) 
não consegue dar vasão a todos. 
 
Interveio o Sr. Fernando Almeida, dizendo que o Sr. Presidente esclareceu na íntegra 
todas as suas dúvidas mas sugere que o protocolo da piscina seja atualizado e legalizado. 
Diz ser insuportável para a Junta de Freguesia tomar conta da sua infraestrutura. 
 
Refere que na Quinta do Corte Real plantaram lá umas árvores de forma “esquisita”, 
entretanto a vedação caiu e está-se a criar um depósito de lixo, acha por bem os 
proprietários serem avisados. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e respondendo ao Sr. Fernando 
Almeida disse que a ideia de utilizar o protocolo e traze-lo à Assembleia é uma boa. 
Relativamente ao Corte Real diz que vai tentar notificar os proprietários para que estes 
tentem pelo menos embelezar o espaço para não ter aquele aspeto. 
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Seguidamente passou-se ao período da ordem de trabalhos 

 
Ponto Prévio - Aprovação da proposta de atribuição de nomes à Travessa da Cabine e à 
Travessa do rio às avessas, respetivamente no Lugar de Gueifar e Albarrada. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, explicando que estes nomes foram 
escolhidos porque muitas pessoas vieram à Junta dizer que tal rua não tem número de 
polícia mas é conhecida pela Travessa da Cabine ou pela Travessa do rio às Avessas.  
Diz ser apologista que se dê os nomes desta forma, daí os trazer à Assembleia para 
votação. 
 
Dado que ninguém quis intervir, passou-se à votação da referida proposta, tendo sido 
aprovado por unanimidade. 
 
PONTO 1 – Apreciação da informação do Presidente da Junta acerca da atividade 
exercida por si desde a última Assembleia. 
 
Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, tendo apresentado o resumo da atividade 
exercida pela Junta de Freguesia desde Setembro de 2018, que se transcreve: 
 
URBANISMO: 
 

• Passeios na Travessa Sá Carneiro. 

• Passeios na Travessa das Austrálias. 

• Passeios na rua da Giesteira. 

• Passeios na rua Ribeiro Sá Castro. 

• Águas pluviais na rua Joaquim Pinto. 

• Águas pluviais na rua do Caçador. 

• Águas pluviais na Travessa de Sá Carneiro. 

• Águas pluviais na rua Quinta do Areeiro. 

• Ajardinamento da rotunda da Avenida Francisco Sá Carneiro. 

• Pequeno arranjo da rotunda junto à estação. 

• Colocação de fotínias no passador lateral do campo de futebol até ao café Avenida. 
Nota: para desgosto do Executivo muitas delas foram roubadas. 

• Colocação de sarjetas em vários pontos da freguesia como tem sido habitual, assim 
como limpeza dos canais. 

• Pintura da capela do cemitério. 

• Adaptação de um passeio com uma entrada para cadeiras de rodas na Quinta da 
Fonte Nova. 

• Pequenas reparações e pinturas nas escolas. 

• Podas nas ruas e escolas. 
 
LIMPEZAS 
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• Quinta do Areeiro. 

• Gondufe. 

• Paçô. 

• Outeiro. 

• Urbanização da Fonte Nova. 

• Urbanização das Airas. 

• Lugar das Airas. 

• Caniças. 

• Suil Parque. 

• Limpeza da lixeira a céu aberto na rua do souto. 
 
Nota: O Sr. Presidente da Junta diz que na última Assembleia deu uma informação errada, 
porque disse que a limpeza da rua da Gândara (junto ao Lusopark) era da competência da 
Câmara Municipal, por conseguinte corrige dizendo que a limpeza desse parque 
empresarial pertence à própria empresa que a comprou e já foi feito o pedido para a 
limparem. 
 
DIVERSOS: 
 

• Festa de Natal. 

• Primeiro encontro da pessoa com deficiência. 

• Presença nas reuniões dos Agrupamentos de Lourosa e Santa Maria da Feira. 

• Apoio logístico das atividades promovidas pelas Associações. 
 
Passando à análise da situação financeira da Freguesia, interveio o Sr. Tesoureiro, 
Renato Faria, começando por cumprimentar todos os presentes, disse: 
 
- Os fluxos de caixa entre o período de 01/01/2018 a 04/12/2018, apresenta um total de 
receitas de 280.144,56 €, que se subdivide em receitas correntes no valor de 203.939,70 e 
receitas de capital no valor de 76.204,77 €. 
Em termos de operações de tesouraria o valor é de 13.562,31 €, o que perfaz um total de 
325.096,33 €.  
No que diz respeito a despesas, tínhamos um total de 283.499,21 €, que se subdivide em 
despesas correntes no valor de 206.878,54 e em despesas de capital 76.620,67 €. Em 
Operações de Tesouraria o valor de 13.807,06 €. Assim sendo, e tendo em conta o saldo 
que transita para a gerência seguinte, perfaz o total de 325.096,33 €, precisamente o 
mesmo valor, não poderia ser de outra forma, em relação às receitas.  
 
PONTO 2 - Aprovação das opções do plano da proposta de orçamento para o ano 
económico de dois mil e dezanove e plano plurianual de investimento. 
 
Interveio o Sr. Presidente, dando nota que este primeiro ano foi um ano de aprendizagem 
e de adaptação a vários níveis. 
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A rede viária ainda não está como pretendido mas têm sido feitos grandes avanços, foram 
feitos cerca de quatro quilómetros de estrada, passeios, etc. 
 
Em termos culturais, acha que a Freguesia deu um salto enorme com as atividades 
promovidas pela Junta e pelas Associações. 
 
Em termos desportivos, a Junta de Freguesia tem vindo a apoiar e potencializar o pavilhão 
que recebeu provas Distritais e provas Nacionais. Nele têm sido feitas atividades bastante 
interessantes e de grande dimensão como o campeonato distrital de taekwondo, 
campeonato Nacional de trampolins, final-four de futsal do distrito de Aveiro,etc. Estas 
atividades foram organizadas por outras pessoas, mas foram pedidas e potenciadas pela 
Junta de Freguesia. 
 
O grande foco vai ser a rede viária. Salienta do plano de atividades a sétima e oitava fase 
de requalificação das estradas, onde foram colocados cerca de dezasseis quilómetros de 
estrada para serem alcatroados em São João de Ver, sendo que em conversa com o 
Vereador António Topa Gomes ainda serão incluídas mais. 
 
Outra obra de destaque porque vai ser a primeira vez na Freguesia é o Parque de lazer das 
Caniças que será feito juntamente com a Câmara Municipal. 
 
Dá nota da inicialização da requalificação dos balneários do estádio do Ervedal. Será feita 
uma candidatura ao IPDJ, com o intuito de receber uma verba que permita a requalificação 
na sua totalidade. 
 
De destacar tambem o Parque de Souto Redondo que será totalmente reformulado. 
 
Em Março será feita a requalificação do rinque da Suil porque se encontra degradado. Será 
colocada relva sintética e possivelmente será feito um parque infantil junto ao rinque. 
 
Quanto à parte social, vai ser reformulado o Fórum Social porque não está a funcionar da 
melhor maneira. 
 
Será lançada uma equipa de Boccia na Freguesia, já foram encetadas conversações com a 
atleta do Futebol Clube do Porto Carla Oliveira para dar uma ajuda neste processo. 
 
Será feito um forte investimento na cimentação de valetas, visto que constantemente é 
necessário cortar as ervas, exigindo um gasto com funcionários, gasóleo, máquinas, etc. 
É um investimento grande, mas a médio prazo será possível recuperá-lo. 
 
No corrente ano, será lançado o site, já foram pedidos orçamentos. Nele será colocado as 
atas do Executivo, as atas da Assembleia e toda a informação relevante da Junta de 
Freguesia e das Associações, será possível também pedir atestados, etc. 
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Interveio o Sr. Tesoureiro Renato Faria, e na sequência do plano de atividades que 
acabou de ser explanado, referiu que está previsto para o orçamento de 2019, um total de 
receitas no valor de 343.572,00 €, dos quais será de receitas correntes 265.322,00 € e de 
receitas de capital 78.250,00 €.   
Em relação às despesas prevê-se um total de 343.572,00 €, sendo que 265.322,00 € serão 
despesas correntes e 78.250,00 € de despesas de capital. 
 
O plano plurianual foi revisto e obviamente como o Presidente atrás referiu alguns dos 
ícones dos quais nós nos propomos investir e aplicar as verbas para as quais teremos 
disponíveis, falo obviamente das verbas de capitais, das quais saliento a parte que já foi 
referida (cimentação das estradas), que é um dos ícones onde iremos aplicar uma fatia 
considerável do nosso orçamento, portanto estamos aqui a falar em um terço desse mesmo 
orçamento de uma forma global e também foi referido aqui, nomeadamente a situação dos 
parques que de alguma maneira também tem uma importância grande e é mais ou menos 
isto em termos de orçamento. 
 
Neste período inscreveram-se para usar da palavra os membros: Srs. Diogo Fontes, Maria 
de Fátima, Licínio Oliveira e Fernando Almeida. 
 
Interveio o Sr. Diogo Fontes reconhecendo a humildade que o Executivo tem em 
reconhecer que se encontra num processo de aprendizagem. 
 
Diz que têm sido feitas poucas obras e que as mais importantes estão por fazer, contudo 
reconhece que o Executivo é novo e por isso tem de que se adaptar e aprender, nesse 
sentido dá um “crédito” e uma margem para que em dois mil e dezanove surjam 
definitivamente essas obras. 
 
O plano de atividades para dois mil e dezanove é muito mais conciso e muito mais 
específico em relação ao ano passado, nesse sentido espera que o Executivo faça aquilo 
em que se compromete. 
 
Diz ser uma boa medida a recolha de propostas das forças políticas da Assembleia para 
incluir no plano de atividades. O CDS esteve presente e ficou contente, porque apresentou 
sete propostas e em seis delas houve concordância, quatro estão vertidas no plano. 
 
Em relação à questão do orçamento, diz que é um orçamento de trezentos e quarenta e três 
mil euros, existindo assim um aumento de 2,2 % no orçamento da Junta que considero 
pouco. 
 
Quer saber o porquê de existir uma descida drástica no item das receitas das sepulturas, 
porque em dois mil e dezoito foram de cerca de quinze mil euros e em dois mil e dezanove 
passou para cinco mil. 
 
Quer ver explicado o aumento de onze por cento nas remunerações certas e permanentes, 
visto que acha estranho a Junta ter de suportar estes custos. 
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Quer também uma explicação para o facto de haver um aumento de três mil e duzentos 
euros em pessoal de regime de avença e um aumento de cinco mil euros em contratos do 
IEFP. 
 
Lembra as propostas do CDS, nomeadamente a baixa da taxa de licenciamento de 
canídeos e a criação de um protocolo para esterilização de animais de estimação para 
pessoas carenciadas na Freguesia. Diz que tem todo o gosto em partilhar a experiencia que 
está a ser feita na Junta de Freguesias de Valongo, porque está a funcionar muito bem e 
pode ser replicado em São João de Ver. 
 
Quer saber quais as ruas prioritárias para alcatroamento no ano de dois mil e dezanove. 
 
Quer saber o porquê da não inclusão da fonte da Levezinha no plano de atividades. 
 
Quer saber o porquê da não inclusão das bandas limitadoras de velocidade para a Escola 
Básica de São João de Ver no plano de atividades. 
 
Quer saber o porquê da não inclusão do acabamento da requalificação do Largo das Airas e 
a reconversão dos balneários no plano de atividades. 
 
Quer saber em que consiste o quite bebe. 
 
Por último, diz que a análise global ao plano de atividades é positiva e prova em contrário 
votará favoravelmente. 
 
Interveio a Sra. Maria de Fátima, dizendo que no caso da cimentação era preferível fazer 
passeios. Dá nota da inexistência deles na estrada que vai da Big Cansil até Santa Maria da 
Feira, tornando-a muito perigoso para os peões. 
 
Diz que São João de Ver é uma terra de grandes Ciclistas e é uma pena não existirem 
ciclovias. 
 
Interveio a Sra. Cláudia Oliveira, começando por cumprimentar todos os presentes, disse: 
 
- O ano de dois mil e dezoito está a terminar por isso está na hora de pensarmos no que foi 
realizado até à data e perspetivar o ano que se avizinha, que será com certeza um ano de 
consolidação e de ainda maior proximidade com a população, movimento Associativo e 
Empresarial. 
A vontade de querer fazer mais e melhor terá de estar sempre presente no pensamento e 
nas ações de todos. 
Cada um de nós assume o compromisso de representar a população de São João de Ver e 
em conjunto fazermos crescer a nosso Freguesia nas diversas áreas. 
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Em dois mil e dezoito vimos acontecer na nossa Freguesia uma atividade cultural sem 
precedentes, do teatro ao desporto, com eventos distritais e nacionais e um forte apoio às 
Associações. 
Gostaria de dar os parabéns ao Executivo pelo plano de atividades proposto para dois mil e 
dezanove. 
Uma freguesia que cresce não com cimento mas com cultura, desporto, lazer. 
Destaco na inclusão deste plano a construção do primeiro parque de lazer da nossa 
Freguesia. 
Somos uma Freguesia de onze mil habitantes exigentes e pretendemos que as ações 
efetuadas por este executivo em dois mil e dezoito, continue em dois mil e dezanove de 
uma forma crescente e sustentada. 
Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um bom Ano Novo para todos. 
 
Interveio o Sr. Licínio Oliveira, cumprimenta todos os presentes, disse: 
 
O primeiro ano do Executivo é de aprendizagem. Apesar disso se houvessem dúvidas 
daquilo que ele pudesse fazer, elas estão dissipadas. 
 
Aquando da leitura dos votos de Louvor não foi dada a possibilidade de intervenção, por 
isso aproveitou o momento para vangloriar a família Guimarães dos Santos recordando que 
ele foi obreiro da obra do IPO do Porto. Era uma pessoa que quando alguém de São João 
de Ver se deslocava a casa dele na mesma semana era atendido. Lembra também que em 
muitos casos o Dr. Guimarães dos Santos não cobrava dinheiro pelas consultas. 
 
Diz que a Junta de Freguesia neste primeiro ano tem trabalhado muito bem e o tem feito 
com alguns contratempos como é exemplo o alargamento da rua das Caniças, a qual não 
foi executada por não ter existido acordo. 
 
Recorda o atropelamento na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro para lembrar que não foi 
por causa da obra estar bem, ou mal feita, mas sim porque a Sra. esqueceu-se do guarda-
chuva no café…ao sair do mesmo e quando já se encontrava a meio das passadeiras 
alguém a avisou, ao voltar para trás, um carro que ia a arrancar deu-lhe um pequeno 
trompaço. A obra está feita em harmonia com aquilo que foi planeado e elaborado, e tirando 
um ou outro acidente por desleixo não tem existido acidentes. 
 
Diz que muita das vezes as pessoas queixavam-se que as estradas estavam cheias de 
água e haviam inundações, mas neste momento tem reparado que apesar da chuva dos 
últimos dias, a água passa por onde deve passar, e esse problema já não existe graças ao 
esforço que o Executivo tem feito. 
 
Diz que o orçamento para dois mil e dezanove tem objetivos muito fortes. Espera que a 
Junta de Freguesia não desanime, porque acha que o orçamento financeiramente não tem 
capacidade para elaborar tudo em que se compromete, mas lembra que não o fazendo em 
dois mil e dezanove o faça nos anos subsequentes até às eleições. 
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Interveio o Sr. Fernando Almeida, questionando sobre o que está englobado na página 
três do orçamento na rubrica das despesas 02 01 19, onde diz artigos honoríficos e de 
decoração.  
Quer saber se está incluída a despesa da festa da Vila na verba dos quinze mil euros 
incluída nos serviços e eventos. 
 
Pergunta se houve algum erro na questão do orçamento para o Centro Cultural, porque 
considera baixa a verba de dez euros que lhe foi atribuída. 
 
Para terminar o assunto das lombas, dá o exemplo da Avenida Primeiro de Maio, porque 
acha mereciam umas lombas muito melhores. 
 
Interveio o Sr. Tesoureiro Renato Faria, começando por responder ao Sr. Diogo, 
relativamente ao assunto das campas, diz que não existem mais campas para venda, os 
cinco mil euros têm a ver com as prestações de pessoas que infelizmente na altura não 
tinham capacidade de pagar e por esse motivo têm vindo pagar as prestações. 
 
Quanto à questão do IEFP, existe uma estratégia definida em termos do Executivo que 
prende-se com o facto de nós pretendermos mais duas pessoas adicionais para trabalharem 
connosco. A despesa com essas pessoas ronda os 450 €, daí tira-se os oitenta por cento 
que está estabelecido e a Junta paga os restantes vinte. 
Relativamente à questão da verba 02 01 19 de artigos honoríficos e de decoração, tem a ver 
com as luzes de natal. 
 
Quanto à questão dos 15.000 euros ela refere-se à festa. 
 
Em relação ao Centro Cultural não é um erro, aliás existe mais alíneas com dez euros, isto 
acontece porque o orçamento não “estica” e tivemos de tomar decisões. 
 
Interveio o Sr. Presidente, começando por agradecer ao Diogo as suas palavras, 
 
Diz não concordar quando este diz que a obra que tem feito é pouco visível, sobretudo 
porque tem respondido a dezenas e dezenas de pedidos que são feitos na Junta, ao Sr. Rui 
e ao Sr. João, sobretudo para resolver pequenos assuntos do dia-a-dia dos cidadãos. 
 
Concorda com as palavras proferidas pelo Sr. Licínio quando diz que a situação das águas 
ainda não está completamente resolvida, mas diz que tem feito um esforço enorme para o 
conseguir. Dá o exemplo da Urbanização de Albergaria, onde foram trocadas doze sarjetas. 
 
De referir que a Fonte da Levezinha está presente na fase de requalificações. 
 
Quanto a estradas, está planeado fazer mais de seis quilómetros, sem conseguir precisar 
todas dá o exemplo da rua da Azenha, rua das Cavadas, rua da Granja, rua de Esmeães, 
rua da Quinta do Areeiro e possivelmente a Quinta da Fonte Nova. 
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Quanto às bandas limitadoras de velocidade, diz ser apologista que ao fazer se faça uma 
coisa bem-feita e que de fato faça reduzir a velocidade por parte dos automobilistas, mas 
para isso é necessário um investimento considerável que não pode ser suportado pela Junta 
de Freguesia, a ser feita terá de ser pela Câmara Municipal. 
 
Quanto ao quite bebe, diz que é uma algo muito simples e muito singelo. São umas fraldas, 
um biberão, leites, etc. 
 
Relativamente á Sra. Fátima, diz que só vai cimentar as valetas quando não for possível 
fazer passeios. Relembra que a Travessa Sá Carneiro estava um descalabro, as ervas eram 
de metro e meio por isso foi feito lá um passeio tornando-a mais limpa. 
Diz ser a favor dos passeios porque torna a Freguesia mais bonita, mais móvel e mais 
segura. 
 
Relativamente à ciclovia diz que São João de Ver tem uma (vai da rotunda do ciclista até ao 
café Avenida). Não pode afirmar que fará outra, até porque o Presidente da Câmara não é 
muito a favor delas e esta obra a ser feita teria de ser pela Câmara Municipal. 
 
Relativamente à Cláudia, agradece as suas palavras. 
 
Quanto ao Licínio agradece também as suas palavras. Refere que na rua das Caniças se 
tentou fazer um alargamento, mas não se chegou a acordo, mas está certo que mais tarde 
ou mais cedo esse acordo chagará. 
 
Relativamente ao Fernando, diz já ter respondido. 
 
Interveio o Sr. Diogo Fontes, congratulando o Executivo pela agenda cultural que tem tido 
uma grande dinâmica e era inexistente na Freguesia. 
 
Refere as propostas do CDS: o parque de lazer das Caniças que a breve trecho será 
concluído e a criação do primeiro percurso pedonal de interesse ecológico na Freguesia. 
Outra proposta inédita é o orçamento participativo aberto à população e às coletividades 
que o CDS tem todo gosto em debater na Assembleia. 
 
Passou-se de seguida à votação do Plano e da Proposta de Orçamento para o ano 

económico de 2019, que foram aprovados maioria, com 8 votos a favor (elementos do 

PSD e CDS) e 5 abstenções (elementos do PS). 
 
PONTO 3 – Aprovação das taxas de Freguesia e respetiva tabela para o ano de dois 
mil e dezanove. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Assembleia, para dar nota que apenas existe uma pequena 
alteração em relação ao ano passado. 
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Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, para dizer que apenas se alterou as 
taxas dos caninos de seis euros e sessenta cêntimos para cinco euros. 
 
Interveio o Sr. Diogo Fontes, dizendo que é com satisfação que vê a alteração das taxas 
dos canídeos, porque São João de Ver tinha das mais altas taxas de licenciamento do País. 
Diz que São João de Ver tem muitos cães de caça e os seus proprietários estavam a ser 
muito penalizados. Ter uma taxa demasiado alta é um convite a que não se registe e 
atualize os registos dos canídeos e nesse aspeto o CDS congratula-se por baixar este valor. 
Diz que se deve encetar esforços para que os proprietários sejam notificados anualmente 
para a data limite da renovação, porque muitos proprietários desconhecem que é obrigatório 
todos os anos pagar essa contribuição. 
Acha que a taxa de onze euros e vinte cêntimos que é aplicada às categorias G e H - cães 
potencialmente perigosos e cães perigosos respetivamente é excessiva, porque os 
proprietários já são obrigados a ter um registo criminal, ter um seguro, esterilizar o animal e 
depois ainda tem de pagar o triplo da licença. 
 
Dado que mais ninguém quis intervir, passou-se à votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade 
 
PONTO 4 – Aprovação do quadro do pessoal. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, dizendo que no ano passado existia 
mais um assistente operacional do que neste ano, porque o Sr. Adriano se reformou.  
Em relação a assistentes técnicos existem dois. 
 
Dado que ninguém quis intervir passou-se à aprovação do quadro do pessoal que foi 
aprovado por unanimidade. 
 
Interveio o Sr. Diogo Fontes para dizer que foi uma Assembleia produtiva sendo vantajoso 
para a Freguesia. Por fim deseja um Bom Natal e um Bom Ano. 
 
Interveio a Sra. Maria de Fátima para desejar um Bom Natal e um Bom Ano. 
Interveio o Sr. Licínio Oliveira para desejar a todos um Bom Natal e um Bom Ano. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, para dizer que apesar das convicções e 
ideias distintas dos partidos presentes na Assembleia de Freguesia, agradece a forma 
cordial em que as Assembleias tem decorrido. Deseja a todos um Bom Natal e um Bom 
Ano. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Assembleia, para dizer que este foi um ano de 
aprendizagem não só para o Executivo, mas também para a mesa e grande parte dos 
membros da Assembleia. Diz ter ficado contente com os assuntos debatidos na Assembleia, 
isto num clima de paz, o qual agradece. Deseja a todos um Bom Natal e um Bom Ano. 
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Posto isto, e nada mais havendo a tratar, às 22h55 o Sr. Presidente da Assembleia encerrou 
os trabalhos, do que para constar, se lavrou esta ata que vai ser assinada por todos os 
membros da mesa. 
 
Presidente 
 
________________________________________ 
Filipe Luís e Sousa Coelho 
 
1º Secretário 
 
________________________________________ 
Andreia Patrícia Azevedo de Almeida 
 
2º Secretário 
 
________________________________________ 
Cláudia Oliveira Antunes Correia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


