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     ATA N.º 9 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, 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 nona Assembleia de 

Freguesia (AF) de S. João de Ver, convocada ordinariamente no dia quinze de Abril de dois mil e 

dezanove, presidida pelo Sr. Filipe Luís e Sousa Coelho e secretariada pelas Srªs. Andreia Patrícia 

Azevedo Almeida e Cláudia Oliveira Antunes, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

ORDEM DE TRABALHOS:    

 

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- Apreciação do Inventário de todos os bens móveis da Freguesia. 

 

3- Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano económico de 2018. 

 

4- Revisão orçamental para integração do saldo transitado de 2019. 

 

5- Aprovação da autorização para abertura de concurso para a contratação de dois assistentes 

operacionais. 

 

6- Aprovação do contrato de delegação de competências, primeiro aditamento, da Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira na Junta de Freguesia de São João de Ver. 

 

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. 
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Pelo Partido Socialista (PS), os Senhores: 

 

- Fernando Manuel Ferreira de Almeida, 

- Maria de Oliveira e Silva, 

- Américo Ferreira Pinto, 

- Hélio Maia Reis, 

- Maria de Fátima Gomes da Silva. 

 

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 Araújo, para sua 

substituição o PSD fê-la substituir pela Sr.ª Sílvia Bernardes. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia iniciou a sessão começando por saudar os presentes. 

 

Passou-se de seguida à aprovação da ata n.º 8, da última Assembleia realizada em 20/12/2018, cuja 

leitura foi dispensada. 

 

 Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

 

Período de Intervenção do Público  

  

Inscreveram-se para intervir os Srs. João Oliveira, Paula Fontes e Vítor Duarte. 

 

Interveio o Sr. João Oliveira, residente no lugar da Fonte Seca, cumprimentou todos os presentes e 

lembrando o 25 de Abril, disse: 

“Boa Noite a todos, 

Queria começar por cumprimentar:  

▪ a mesa da assembleia, na pessoa do Sr. Presidente Filipe Coelho, 

▪ o executivo da junta, na pessoa do Sr. Presidente Nuno Albergaria, 

▪ demais membros da assembleia dos diferentes partidos políticos, 
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▪ e a todo o publico aqui presente. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Como todos sabem, amanhã comemora-se uma das datas mais importantes na História deste país.  

Comemora-se o 45º aniversário, daquela que ficou conhecida como a revolução dos cravos, e 

marcou o início da construção de um Portugal mais social, mas acima de tudo de um Portugal mais 

democrático. 

Foi a 25 de Abril de 1974, que se pôs fim ao regime do Estado Novo. 

Daqui, resultaram novas formas de participação política, das quais os órgãos autárquicos são prova 

disso mesmo. 

Sem abril, não teríamos as oportunidades que temos hoje de participação na vida pública. 

Não teríamos o direito de eleger nem de ser eleito, por sufrágio livre e universal.  

Não teríamos a oportunidade de ver representadas de forma democrática as vontades de um povo. 

25 de Abril, é sinónimo de “Liberdade”.  

Liberdade de escolha.  

Liberdade de expressão.  

Liberdade de exercer com propriedade os Direitos de Cidadania.  

Liberdade de participar nos objetivos legítimos da Comunidade. 

E é com este sentimento de Liberdade que felicito a inclusão do orçamento participativo, no 

orçamento da junta de freguesia para o ano de 2019, sendo que o mesmo foi proposto pelo CDS-PP.  

Gostaria, por isso, de agradecer à junta de freguesia, na pessoa do Sr. Presidente, por ter aceitado 

este projeto e demonstrado que a política não tem que ser uma guerrilha entre partidos, mas sim um 

serviço nobre à disposição do povo.  

Sei que é difícil, que exige recursos que são escassos, mas tudo isso só torna a tarefa de liderar 

esta junta de freguesia ainda mais desafiante. 

Vivemos numa época onde o descrédito por parte do povo, pelas instituições políticas e seus 

representantes, é cada vez maior.  

Falta de ética, escândalos de corrupção, tráfico de influências, são tudo temas, que infelizmente, 

passaram a fazer parte do quotidiano das nossas notícias. 

Fruto disto, assistimos cada vez mais ao surgimento de perigosos movimentos extremistas, e que 

colocam em causa tudo aquilo pelos quais os nossos antepassados defenderem em abril. 

Desta forma, é essencial que a nível autárquico tenhamos a capacidade de mudar o modo como as 

pessoas vem a política e os políticos.  

É necessário aproximar as pessoas do poder local. 

É fundamental promover uma maior cooperação entre os cidadãos.  
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É imprescindível que as pessoas sintam que são devidamente ouvidas e tidas em consideração na 

construção da sua freguesia, da terra que nasceram ou que por cá ficaram. 

É urgente aproximar os jovens da política e combater as suas elevadas taxas de abstenção. Aos 

mais jovens, muitas das vezes lhes é menosprezada a sua opinião, quando são estes, enquanto 

gerações futuras, os principais interessados. 

O orçamento participativo é por isso, um importante instrumento político que visa promover a 

cidadania ativa, dando à população, de forma individual ou coletiva, a liberdade de poder elaborar, 

debater e por fim decidir de forma democrática e transparente: ideias, projetos ou atividades, que 

considerem relevantes para a nossa freguesia. 

Em conjunto com outros jovens, que também se revêm neste projeto, decidimos elaborar e 

apresentar uma proposta de regulamento para este orçamento participativo, a qual vou deixar na 

mesa para fazer chegar ao executivo.  

Nessa mesma proposta, desafiamos a abertura deste projeto a jovens sanjoanenses a partir dos 16 

anos. Os jovens também têm uma palavra a dizer e só se aprende a ser cidadão, participando. 

Por último e porque estamos em véspera de 25 de Abril, vale a pena recordar todos os valores que 

nele estão subjacentes. O estado social e a garantia de igualdade de oportunidades, onde não 

interessa quem somos, de onde viemos ou o que possuímos, todos nós temos o direito de defender, 

de forma livre, tudo aquilo em que acreditamos.  

Obrigado." 

 

Interveio a Sra. Paula Fontes, residente na Rua 30 de Junho (Gondufe), cumprimentou todos os 

presentes e perguntou para quando estava previsto a execução de rede de saneamento naquela 

zona, uma vez que há muito havia sido prometido e até hoje, nada foi feito. 

 

Interveio o Sr. Vítor Duarte, começando por cumprimentar todos os presentes, disse: “A vinte e sete 

de setembro apresentei aqui na Assembleia de Freguesia, algumas problemáticas que estavam a 

acontecer, como por exemplo: existência de Cães Vadios, falta de limpeza na Lusopark, para 

quando o parque de lazer, questão da toponímia, Casa Manuel de Oliveira, Kit bebe, serviço de 

transporte para pessoas com mobilidade reduzida, e para quando a realização dos balneários das 

piscinas e do estádio do Ervedal”. 

- Quanto à existência de cães vadios, diz que é um problema que se mantem.  

- Quanto à limpeza do Lusopark diz que felizmente ela já foi feita, mas em algumas zonas da 

Freguesia continua a haver muita erva para ser cortada.  
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- Faz também referência aos passeios que estão a ser feitos na Freguesia, perguntando ao 

Executivo qual o plano para os próximos meses e onde serão feitos.  

- Quanto à questão da toponímia, diz que alguma coisa já foi feita, uma vez que pelo menos já 

sabemos quais são os limites da Freguesia. 

Disse ainda que as placas informáticas estão muito sóbrias e muito dignas e pergunta para quando a 

segunda fase. 

- Questiona sobre o início das obras na Casa Manuel de Oliveira. 

- Em relação ao Kit bebe, quer saber se irá ser cumprido da forma que foi planeado. 

- Diz também que foi prometido que a Transfeira iria passar em certas localidades de São João de 

Ver, perguntando em que ponto está este processo. 

Quer saber o que pretende o Executivo fazer e para quando em relação aos balneários, 

reconhecendo que tem havido um esforço grande por parte da Junta de Freguesia e do Sporting 

Clube de São João de Ver. 

Seguidamente propôs o seguinte: 

 

1- Colocação de uma rampa na Rua de S. Bento, junto à Padaria Doce Malápio. Diz ser de extrema 

violência a velocidade a que circulam os carros nessa rua e também porque existe muito gente na 

Zona Escolar em direção à Urbanização da Relva. 

2- Que nos terrenos da Junta de Freguesia se possam plantar a planta típica do malápio’, visto que a 

mesma é de difícil avistamento.  

Dá como exemplo o estaleiro da Junta de Freguesia." 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, começando por saudar todos os presentes e responder, 

à Sra. Paula Fontes relativamente à questão do saneamento. Disse que se foi prometido, não foi 

pela Junta de Freguesia, porque não é esta que o faz. Isso é da competência do munícipe. Todavia 

a Junta de Freguesia tem comunicado às entidades competentes esse tipo de situações. 

 

Quanto às questões levantadas pelo Sr. Vítor Duarte, começando pelos cães vadios disse que por 

coincidência estivera reunido com membros do C.D.S e uma das propostas apresentadas era 

precisamente relacionada com esta temática dos cães vadios, ou seja, a existência de um protocolo 

entre algumas Clinicas Veterinárias do Concelho, para iniciar um processo de esterilização, a fim de 

se tentar combater essa situação. 

Relativamente às limpezas, diz perceber perfeitamente a pergunta, acrescentado que mesma já fora 

feita no Lusopark. 
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Lembrou que a Junta de Freguesia iniciou um processo de cimentação de valetas na Freguesia, e 

que esse é um processo longo, porque muitas vezes não apenas cimentar as valetas, também há 

necessidade resolver outros problemas, ou seja, desde águas, tampas partidas, canos entupidos, 

etc. 

Quanto à toponímia, será feita em três fases: A primeira será a toponímia indicadora de entrada na 

Freguesia. A segunda será a fase da toponímia informativa e a terceira fase será a toponímia com o 

nome das ruas, visto que existem cerca de duzentas placas devolutas. 

Quanto às obras na Casa Manuel Oliveira, diz que essas obras iriam ser feitas. Embora não seriam 

obras estruturais, mas mais de limpeza, para lhe dar um aspeto mais digno. 

Acrescentou que mais importante do que as obras que iriam ser executadas, era o facto de esta 

atualmente estar sempre aberta diariamente para formação, o que não acontecia anteriormente.  

Quanto ao Kit bebé está feito, aliás já existem dois exemplares na Junta de Freguesia. Falaram com 

várias farmácias e a escolhida evidentemente foi a de São João de Ver.  

No segundo semestre será lançado.   

Quanto aos serviços de transporte, pensa haver alguma confusão com o nome Transfeira, porque o 

que pode ter sido falado foi criar um transporte interno na Freguesia.  

Contudo uma vez que a carrinha tem de obedecer a certos critérios e para tal é necessário um 

investimento avultado, diz estar a estudar uma melhor solução. 

Quanto ao balneário da Piscina diz estar à espera que a Feira Viva faça a sua requalificação visto 

que foi uma garantia dada pelo Dr. Paulo Sérgio, pelo Sr. Eduardo Cavaco, juntamente com o Sr. 

Vereador Topa Gomes.  

Quanto aos balneários do Ervedal, o Sporting Clube de São João de Ver fez a candidatura ao IPDJ, 

tendo a Junta de Freguesia ajudado naquilo que pôde, sobretudo na parte da arquitetura, na parte 

de engenharia e em todo o processo burocrático necessário para entrega na Câmara Municipal.  

A candidatura foi feita pelo Sporting Clube de São João de Ver, a resposta chegará em meados de 

Abril e se positiva a obra arrancará de imediato. Caso contrário terá de se arranjar uma outra 

solução, que pensa ser exequível neste mandato. 

Quanto à requalificação da Habitação Social, diz que a Câmara Municipal iniciou esse processo, 

tendo início em Milheirós de Poiares. É uma requalificação de fundo, visto que não basta pintar 

paredes, existem problemas estruturais (Ex: existência de escadas em algumas habitações, o que 

dificulta as pessoas com mobilidade reduzida). 

Relativamente às sugestões, regista-as com agrado.  

Quanto à rampa do Centro Escolar diz já ter falado com um Engenheiro e espera que esta seja feita. 

Quanto à lomba em frente ao Doce Malápio, regista, de fato é uma Zona de muito movimento.  
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Quanto aos passeios, diz que os mesmos minimizam as ervas, mas o grande objetivo deles é 

sobretudo facilitar a mobilidade.  

Nos últimos dois meses, diz ter falado com vários proprietários para haver cedência de terrenos (Rua 

da Azenha, Rua Prof. D. Leonor, Rua de Gueifar, Rua da Giesteira) porque se não, será necessário 

estreitar as estradas e depois não existem condições para as viaturas e os peões circularem.  

A aceitação por parte destes tem sido boa, foram pedidos planos de alinhamento na Câmara 

Municipal para posteriormente ver se os proprietários concordam ou não. 

Quanto à pertença malapeira, é uma sugestão que regista com agrado.  

Quanto ao estaleiro foi feita uma limpeza e o objetivo é utiliza-lo para fazer um Parque de Lazer, se 

exequível.   

Quanto ao Parque de Lazer nas Caniças, ele está incluído e orçamentado no plano de atividades 

para este ano.  

Quanto à intervenção do Sr. João, diz ficar contente por ver um jovem a fazer uma apresentação 

sobre o vinte e cinco de Abril. Quanto à questão dos dezasseis anos diz concordar, até é um 

incentivo para que os jovens possam estar ativos cada vez mais cedo.  

 

Período de antes da ordem do dia 

 

O Sr. Presidente da Assembleia, chamou a atenção para o facto de neste período de antes da 

ordem do dia, se falar de temas que posteriormente se iriam falar novamente. Por isso pede aos 

intervenientes que façam uma seriação dos mesmos, para não se tornarem repetitivos.   

 

Neste período inscreveram-se para usar da palavra, os membros da Assembleia de Freguesia Srs. 

Maria Silva, Diogo Fontes, Maria de Fátima e Manual Licínio. 

 

Interveio a Sra. Maria Silva, saudando todos os presentes e dizendo: 

"Quero partilhar convosco o que senti e revivi, quando recebi a convocatória para a Assembleia de 

Freguesia a realizar, hoje, dia 24 de abril. Pensei que marcar uma assembleia para este dia era 

errado mas depois percebi que havia um propósito, se estamos aqui reunidos e eu tenho a 

possibilidade de estar a falar é porque no dia 25 de abril de 1974, com a Revolução de Abril também 

conhecida como Revolução dos Cravos, é instaurada a Democracia em Portugal e o fim do Estado 

Novo. 



 Assembleia de Freguesia de S. João de Ver 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

    

1974 é, portanto, o ano, a partir do qual se celebra o “Dia da Liberdade” e se inscreve, um 

importante acontecimento, na História nacional que: 

- acabou com um regime político autoritário, autocrata e corporativista, com a polícia política que 

controlava toda e qualquer ação que não obedecesse, absoluta e cegamente, à autoridade 

inquestionável do líder nacional, extinguiu a Censura que impedia a circulação de informação e de 

opinião divergente da oficialmente instituída e terminou com a guerra colonial.    

- deu ao povo português, uma sociedade democrática e livre, a liberdade de escolher e votar nos 

seus dirigentes locais, de qualquer indivíduo se candidatar a cargos públicos, ou seja, deu-nos a 

oportunidade de participarmos ativamente na vida política e sermos parte fundamental nas decisões 

que são tomadas ao nível nacional e local.  

Não posso deixar de realçar a importância que o 25 de abril teve para as mulheres, perante a lei as 

mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens.  

 

- Todos sabemos como é importante a preservação do meio ambiente para a sustentabilidade do 

nosso planeta. À semelhança do que se passa pelo mundo, também a freguesia de S. João de Ver 

apresenta lixo pelas ruas, nas matas, etc. A autarquia tem feito um esforço para manter a vila limpa 

e cuidada, no entanto não é o suficiente. Nesse sentido queria deixar uma sugestão ao Sr. 

Presidente da Junta, criar uma campanha em que mobilizasse todos os sanjoanenses na limpeza, 

asseio e manutenção da nossa terra. 

- O parque de estacionamento em frente ao edifício S. Bento, na rua de S. Bento há muito tempo 

que é um risco para os carros. O piso está desnivelado com estrada e quando os condutores 

estacionam, o carro bate no chão. Além do desnível, alguns paralelos estão soltos e têm causado 

prejuízo aos condutores. Quero deixar o alerta e perguntar se a junta pretende tomar alguma 

medida."  

 

O Sr. Presidente da Assembleia, enalteceu e agradeceu o gesto, bem como o Sr. Presidente da 

Junta em nome do Executivo e todos os elementos da Assembleia. 

 

Interveio o Sr. Diogo Fontes, começando por cumprimentar todos os presentes, disse:  

 

"1. Gostava de fazer uma chamada de atenção ao Executivo da Junta para o baixo grau de 

execução do Plano de Atividades aprovado e orçamentado para 2019. Estamos já no final do 

primeiro semestre e pouco ou nada é visível, nomeadamente as obras de requalificação dos 

balneários do Complexo de Futebol Formação do Ervedal, a requalificação e arranjo do jardim do 
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Souto Redondo, a realização do primeiro parque de lazer da freguesia nas Caniças, incluindo o 

ringue desportivo, o site da Junta e o início do alcatroamento pela Câmara Municipal de ruas 

prioritárias da freguesia. Sabemos que o ano de 2018 foi de aprendizagem e adaptação a este novo 

executivo, mas o ano de 2019 têm de aparecer as  obras e equipamentos, há muito em falta na 

freguesia. 

 

2. O estado lastimável a que se encontra a piscina municipal, concessionada à empresa municipal 

Feira Viva e propriedade da Junta de Freguesia. Que compromisso existe pela Câmara Municipal da 

requalificação da piscina? Será que este ano vamos ter obras? A época balnear está aí e a piscina 

não reúne as melhores condições para abrir. Vamos continuar ano após ano a ver adiado este 

importante investimento para São João de Ver. Mais uma vez a freguesia é preterida em relações a 

outros nomeadamente com as piscinas de Fiães, Lourosa e Feira. 

 

3. É conhecido o estado de desleixo e abandono do espaço da Quinta dos Condes de Fijô em Paçô. 

O CDS não aceita e não se conforma com este cenário desolador desta emblemática propriedade do 

concelho, com enorme riqueza arquitetónica e histórica, pois foi a residência da família Côrte Real 

durante muitos anos. Neste sentido o CDS através da comunicação social, procura sensibilizar os 

atuais proprietários e herdeiros, para melhor zelar este espaço e dar outra visibilidade. Nesse 

sentido gostaríamos que o Executivo se associe a esta iniciativa e também pressione os 

proprietários. 

 

4. Um voto de congratulação da colocação das famigeradas placas de sinalização na freguesia, há 

muito aguardadas. Contudo ainda são várias as entradas na freguesia sem a respetiva sinalização.  

 

5. Queria alertar para o Sr. Presidente da Junta, que têm sido frequentes as queixas da insuficiente 

iluminação pública da Quinta do Areeiro, criando maior sensação de insegurança. Pedia que o Sr. 

Presidente junto da rede de iluminação procura-se saber o porquê e a sua rápida resolução." 

 

Interveio a Sr. Maria de Fátima tendo começado por cumprimentar todos os presentes e, chamado 

a atenção para a falta de limpeza na Urbanização Quinta do Areeiro e qual o ponto da situação das 

casas de banho, na mesma Urbanização." 
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Interveio o Sr. Manuel Licínio começando por cumprimentar todos os presentes disse: "Sobre as 

lombas que existem na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, não posso dizer bem, até porque devido 

à forma de execução das mesmas, já tive prejuízos avultados na minha viatura automóvel.  

Há dias passei na Rua 1º de Maio na Feira e reparei que existem lá lombas mais bonitas e dignas, 

pelo que recomendo que estas sejam substituídas por iguais às que lá se encontram." 

 

Interveio o Presidente da Junta referindo que relativamente ao parque de estacionamento no 

edifício S. Bento está orçamentado e que será efetuado brevemente.  

Relativamente á intervenção do Srº Diogo Fontes referiu que as obras não são apenas materiais. A 

Junta tem organizado alguns eventos culturais e desportivos em que a presença dos elementos 

desta Assembleia tem sido fraco. Relativamente ás outra questão referiu que já foram consideradas 

nas respostas dadas anteriormente, 

Em resposta à Srª Maria de Fátima referiu que a limpeza, na quinta do Arrieiro começou 

precisamente hoje e que as casas de banho não estão no nosso plano orçamental, mas queremos 

que sejam englobadas no novo parque urbano a ser construído na Quinta do Arieiro  

 

Seguidamente passou-se ao período da ordem de trabalhos 

 

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. 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, tendo apresentado o resumo da atividade exercida pela 

Junta de Freguesia desde Dezembro de 2018, que se transcreve: 

 

Atividade Junta de Freguesia 

Janeiro - Abril 2019 

 

URBANISMO 

 

. Colocação de canaletes na Urbanização do Salgueiro; 

. Passeio na Rua de Gueifar; 

. Passeios na Urbanização de Beire; 

. Colocação das placas toponímicas; 
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. Cimentação da Própria, parte da Rua de São Bento e iniciamos a cimentação na Giesteira; 

. Canalização de águas na Rua do Rio Novo ( Beire); 

. Pequenos arranjos: Substituição de guias partidas por guias novas, construção de sarjetas em 

alguns locais onde a água entrava dentro das casas, troca de tampas de sarjetas degradas por 

tampas novas; 

. Pequenas reparações nas Escolas; 

. Pintura dos muros da Escola da Fonte Seca; 

. Limpeza e colocação de tout-venant no caminho entre a Rua Combatentes do Ultramar e a Rua 

dos Figueiredos estando agora transitável; 

- Colocação de um novo ar condicionado na capela mortuária, e mudança das claraboias (chovia lá 

dentro); 

- Início da requalificação da Zona Industrial da Silveirinha; 

 

LIMPEZAS 

 

- Gondufe, Paçô, Giesteira, Beire, Própria, S. Bento, Granja, Gueifar, Fonte Seca, Souto Redondo, 

Airas; Suil Park. Iniciamos hoje a limpeza da Quinta do Areeiro assim como o arranjo dos canteiros 

existentes; Limpeza do estaleiro 

- Limpeza semanal do cemitério; 

 

 CULTURA 

 

- Concerto de Ano Novo 

- Teatro na Suil Park 

-1 milha noturna 

- atuação do ballet contemporâneo do Note na Igreja Antiga; 

 

DIVERSOS 

 

. Presença em diversas atividades da nossa freguesia; 

. Presença nas reuniões dos agrupamentos escolares da Feira e Lourosa; 

. Diversos apoios sociais; 

. Kit Bébé 

. site está a ser preenchido com os conteúdos; 
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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 01/01/2019 a 15/03/2019, apresenta um total de receitas de 

60.296,45 €, que se subdivide em receitas correntes no valor de 42.370,88 € e em receitas de 

Capital no valor de 17.925,57 €. 

No que diz respeito às despesas, tínhamos um total de 58.265,40 €, que se subdivide em despesas 

correntes no valor de 37.314,46 € e em despesas de Capital no valor de 20.950,94 €.  

 

Ninguém pretendeu usar da palavra. 

 

2- Apreciação do Inventário de todos os bens móveis da Freguesia 

 

Interveio o Sr. Tesoureiro Renato Faria, dizendo que á relação dos bens móveis anteriormente 

apresentada foram acrescidos os bens adquiridos no ano de 2018 

Estes constam da listagem que lhes foi entregue oportunamente. 

 

Interveio a Sr.ª Maria de Fátima felicitando a Junta pela entrega da listagem do inventário, coisa que 

nunca havia sido feita, em mandatos anteriores. 

 

3- Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano económico de 2018 

 

Interveio novamente o Sr. Secretário Renato Faria, começando por referir, em resumo, que 

relativamente às contas do ano económico de 2018, tínhamos um total de receitas de 329.205,01 € 

que se subdivide em receitas correntes num valor total de 229.324,67 € e um total de receitas de 

capital no valor de 99.880,34 €. No que diz respeito às despesas, tínhamos um total de despesas no 

valor de 355.227,27 €, que se subdividem em despesas correntes no valor de 246.615,62 € e um 

total de 108.611,65 € de despesas de capital. 

 

Inscreveram-se para usar da palavra os membros Srs. Diogo Fontes e Manuel Licínio; 

 

Interveio o Sr. Diogo Fontes disse: “Em relação à apreciação dos documentos da prestação de 

contas de 2018, tenho imensas dúvidas! Não consigo entender o porquê dos montantes aprovados 
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para 2018 apresentados no plano plurianual deste relatório de contas, não são os valores aprovados 

no orçamento de 2018 por esta Assembleia? Nesse sentido peço um esclarecimento ao Executivo, 

porque foi mudar os montantes aprovados em Orçamento sem dar conhecimento a esta Assembleia, 

ou até ter proposto uma revisão orçamental durante o ano económico de 2018? 

E dou exemplos muito concretos: a verba prevista para o cemitério seria de 500€ e surge como 

previsto no relatório 5000€, porque o montante real gasto foi de 4114. No complexo desportivo 

estava previsto 500€, mudou-se a previsão para 5000€ e montante gasto de 4862. Já não falo na 

clara derrapagem dos montantes previstos no orçamento de 2018 no cemitério, complexo 

desportivo, rede viária e passeios, outros investimentos! O que não posso aceitar e não compreendo 

é mudar os valores orçamentados e colocar novos valores previstos próximos dos montantes 

executados. Assim é claro que o grau de execução é perto de 100%, pois manipularam os valores 

como entenderam, desde que o valor final total seja igual. 

Na minha opinião, no ano passado dever-se-ia ter optado por realizar uma ou mais revisões 

orçamentais, para pedir a esta Assembleia que desse nova autorização a estas alterações, tal como 

está previsto já de seguida no ponto 4 do ordem de trabalhos de hoje. 

Alerto que existe nas contas um enorme diferencial no grau de execução da despesa de 97% e um 

menor grau na obtenção das receitas de 89%, o que se traduz num diferencial de 26022€. Esta 

situação pode trazer alguns constrangimentos de tesouraria e liquidez, pois há receitas previstas que 

ainda não foram obtidas, mas as despesas sim. 

Pedia também esclarecimento ao Executivo, o porque da existência deste "saldo de gerência" de 

12232€ que tem transitado de gerência em gerência. De onde é que provém? É algum fundo de 

maneio que a Junta tem?" 

 

Interveio o Sr. Manuel Licínio congratulando-se pelo facto de o executivo apresentar uma elevada  

taxa de execução orçamental.  

 

Interveio o Tesoureiro Sr. Renato Faria: As modificações orçamentais, podem ser feitas por 

alterações ou revisões orçamentais, 

As alterações são efetuadas pela gestão do Executivo e traduzem-se em alterações nos valores das 

rubricas, ou seja, nos casos referidos o montante global da despesa efetuada foi superior ao 

orçamentado inicialmente, tendo sido necessário à sua correção para o valor necessário do 

movimento efetuado entre rubricas 

As revisões efetuam-se sempre que o montante global do orçamento se altere na Despesa e na 

Receita. E neste caso tem de ser aprovadas em reuniões da assembleia. 
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Os Saldos da Gerência é o valor que transita de um ano para o outro. 

Os 26022€ foram o valor de saldo da Gerência anterior que foi aplicado, fazendo face ao diferencial 

existente entre Receita e Despesa 

 

Interveio o Sr. Diogo Fontes disse: após ouvir as explicações do Tesoureiro, não fico nada 

esclarecido e continuo a não perceber porque se mudou os montantes previstos do relatório de 

contas de 2018! Sendo assim terei que obter esta resposta em breve e espero que o Executivo, 

através da pessoa responsável da contabilidade da Junta, me possa elucidar melhor desta situação. 

Nesse sentido quero aqui transmitir a esta Assembleia, que irei votar contra este Relatório de 

Contas, pois na minha opinião não está correto e não respeita o Orçamento de 2018, que aqui 

aprovamos. 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta referindo que é possível o executivo trocar valores entre 

rubricas.  

 

Passou-se de seguida à votação dos documentos de prestação de contas do ano económico de 

2018, que foram aprovados por maioria, com 7 votos a favor (PSD), 5 abstenções por parte 

dos membros do Partido Socialista e 1 voto contra por parte do membro do C.D.S. 

 

4- Revisão orçamental para integração do saldo transitado de 2018 

 

Interveio o Sr. Tesoureiro Renato Faria, dizendo que o saldo a transitar para o ano de 2019 era de 

6.060,21 € e fora incorporado nas diversas rúbricas. 

 

Interveio o Sr. Diogo Fontes disse: Curioso que este ponto vai de encontro e vem confirmar aquilo 

que defendo. Como há um reforço significativo na rubrica da rede viária de perto de 4009 €, este 

valor vem da receita da "Posse de Serviço" de 4009. Lá está o fundo de maneio da Junta para 

reforçar o Orçamento. Agora a questão que se coloca: esta verba de 4009 vai na realidade para a 

rede viária, passeios, ou será direcionada para outras rubricas, tal como defende este Executivo? 

 

Passou-se à votação deste ponto, tendo sido aprovado por maioria, com 8 votos a favor (PSD e 

CDS) e 5 abstenções por parte dos membros do Partido Socialista. 
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5- Aprovação da autorização para abertura de concurso para a contratação de dois 

assistentes operacionais 

O Sr. Presidente da Junta esclareceu que o Sr. Adriano optou pela reforma antecipada (tendo 

deixado em aberto uma vaga) e o outro funcionário Sr. António está de baixa permanente há largo 

tempo. É evidente que com os poucos funcionários que temos torna-se difícil fazer o nosso trabalho, 

daí termos necessidade de colmatar estas 2 ausências. 

 

Interveio o Sr. Fernando Almeida começando por cumprimentar todos os presentes disse: É com 

agrado que o Partido Socialista vê a reposição do número de funcionários, até porque efetivamente 

se notava um número reduzido de funcionários tendo em conta a dimensão da nossa Freguesia. 

No entanto gostariam que as pessoas escolhidas fossem no mínimo moradoras em S. João de Ver. 

 

Respondeu o Sr. Presidente da Junta dizendo que isso seria levado em consideração. 

 

Dado que mais ninguém quis intervir, passou-se à votação deste ponto, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

6- Aprovação do contrato de delegação de competências, primeiro aditamento, da Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira na Junta de Freguesia de São João de Ver. 

 

Interveio o Sr. Presidente da Assembleia, tendo pedido dispensa da leitura do aditamento, visto 

todos os membros terem recebido o documento atempadamente, perguntando se haveria algum 

comentário ou alguma alteração a comunicar. 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta dizendo que é por assim dizer uma imposição da 

Câmara Municipal, às Junta de Freguesia. 

 

Seguidamente e visto que nenhum dos membros pretendeu usar da palavra, relativamente a esta 

proposta, o Sr. Presidente submeteu-a a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

Posto isto, e nada mais havendo a tratar, às 23h15 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. 
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Posto isto, e nada mais havendo a tratar, às 23h00 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. 
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________________________________________ 

Filipe Luís e Sousa Coelho 
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Andreia Patrícia Azevedo de Almeida 
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