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----------------ACTA Nº 39------------------- 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e treze, no edifício sede 

desta autarquia, em conformidade com o preceituado no nº 1 e seguintes do artigo 

11.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu, sob a presidência do Dr. Viriato 

Alberto da Costa Pinto.----------------------------------------------------------------------------------- 

A sessão foi iniciada com a chamada dos Membros da Assembleia, tendo-se 

verificado as seguintes presenças: Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-

CDS/PP), Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP), Victor Luís 

Guerra do Coito (PPD/PSD-CDS/PP), Susana Isabel Marques dos Santos Seara 

Pires de Andrade (PPD/PSD-CDS/PP), Cláudia Vanessa da Costa Brito (PPD/PSD-

CDS/PP), Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS/PP), António 

José  Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) Manuel Cabral Lopes(O 

futuro é Vila Nova de Tazem) Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira (O futuro é 

Vila Nova de Tazem).------------------------------------------------------------------------------------ 

Estando a assembleia reunida em número legal suficiente para deliberar, foi 

declarada aberta a reunião:---------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1. Apreciação e votação da Acta N.º 38 da reunião anterior------------------ 

Ponto 2. Discussão e Votação da Proposta de Alteração do Regimento para o 

quadriénio 2014/2017---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3. Discussão e votação da proposta da prestação de contas do ano 

2013 (01/01/2013 até 16/10/2013)-------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4.  Discussão e votação da proposta de orçamento e grandes opções do 

plano para o ano de 2014------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5. Discussão e votação da proposta de Regulamento do Centro Cultural 

de Vila Nova de Tazem---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6. Discussão e votação da proposta do Regulamento da Feira Mensal 

de Vila Nova de Tazem---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7. Discussão e votação da proposta de alteração de taxas e demais 

receitas da Freguesia de Vila Nova de Tazem---------------------------------------------------- 
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Ponto 8. Discussão e aprovação da proposta de atribuição de competências ao 

presidente de junta para celebrar acordos de execução entre o Município de 

Gouveia e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem, ao abrigo das alíneas a), 

b), e), f) do n.º 1 do artigo 132º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro------------------------- 

Ponto 9. Relatório de actividades desde 16 de Outubro de 2013 até 23 de 

Dezembro de 2013--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10.  Situação financeira à data de 23 de Dezembro de 2013------------------- 

Ponto 11.  Outros assuntos do interesse da freguesia------------------------------------ 

NO PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------- 

O presidente da assembleia começou por solicitar aos agrupamentos políticos que 

indicassem os seus representantes e respectivos substitutos.-------------------------------

O agrupamento politico “O futuro é Vila Nova de Tazem” indicou como seu 

representante o Sr. António José Correia Gouveia e como sua substituta a Sr.ª Célia 

Marisa Gonçalves da Costa Ferreira. A coligação PSD-CDS.PP indicou como seu 

representante o Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela e sua substituta a Sr.ª 

Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade.------------------------------- 

Ainda no período antes da ordem do dia, o presidente da mesa, manifestou o seu 

pesar pelo incendio ocorrido no passado dia 22, nas “Escolas Velhas”, sede do CAJ- 

Centro de Animação Juvenil, onde funcionava a biblioteca “Paulo Bravio”. Informou 

ainda que após várias diligencias, foi possível encontrar um local provisório para 

albergar o vasto espólio, nas salas disponibilizadas pela Associação Reencontro.----- 

Antes de dar inicio ao período da ordem do dia, o presidente da mesa informou os 

membros da assembleia, da necessidade de se aprovar a acta em minuta, no final 

da sessão, proposta de foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- 

PERIODO DA ORDEM DO DIA-----------------------------------------------------------------------

O presidente da mesa começou por se certificar que todos membros da assembleia, 

tinham recebido a documentação a ser apreciada e votada na sessão agora iniciada, 

dando depois inicio aos trabalhos.-------------------------------------------------------------------- 

PONTO 1- Apreciação e votação da acta n.º 38 da reunião anterior------------------- 
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A acta n.º 38, acta de tomada de posse dos actuais órgãos autárquicos, colocada à 

votação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------   

PONTO 2- Discussão e Votação da Proposta de Alteração do Regimento para o 

quadriénio 2014/2017----------------------------------------------------------------------------------- 

Após algumas considerações e explicações, o presidente da mesa, colocou a 

proposta de Regimento da Assembleia, para o quadriénio 2013/2017 a votação. O 

resultado da votação foi de seis votos a favor da coligação PPD/PSD-CDS/PP e três 

abstenções do agrupamento politico “O futuro é Vila Nova de Tazem”, tendo a 

proposta de Regimento da Assembleia para o quadriénio 2013/2017 sido aprovada 

por maioria.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 3- Discussão e votação da proposta da prestação de contas do ano 

2013 (01/01/2013 até 16/10/2013)------------------------------------------------------------------- 

Para dar explicações sobre a proposta da prestação de contas do ano 2013, o 

presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela, 

presidente em exercício no período em análise. Sobre o assunto, o referido 

deputado do PPD/PSD-CDS/PP e ex-presidente da junta de freguesia, informou a 

assembleia que em virtude da perda das receitas da água, do corte de verbas de e 

outras vicissitudes, não foi lhe possível fazer face aos compromissos assumidos. 

Assim, os compromissos por pagar a 16 de Outubro 2013 e assumidos pelo actual 

executivo é de quarenta mil, setecentos e trinta e quatro euros e trinta e oito 

cêntimos (40.734,38 €).--------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra o Sr. António José Correia Gouveia do agrupamento politico “O 

futuro é Vila Nova de Tazem”, para solicitar explicações ao Sr. Gustavo Joaquim de 

Almeida Quintela, deputado do PPD/PSD-CDS/PP, sobre a verba de três mil e 

quatrocentos euros (3.400,00 €) transferidos para as colectividades. Sobre o assunto 

o Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela informou que a referida verba tinha sido 

transferida para as colectividades: dois mil e quinhentos euros (2.500,00€) para o 

Rancho Folclórico de Vila Nova de Tazem, como comparticipação no pagamento do 

jantar dos grupos do Festival de Folclore 2013 e novecentos euros (900,00 €) para a 

Banda Filarmónica de Vila Nova de Tazem, por ocasião das comemorações dos 
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seus 150 anos. Não tendo sido solicitados mais esclarecimentos, foi a proposta 

colocada a votação e aprovada com dois votos a favor da coligação PPD/PSD-

CDS/PP, quatro abstenções da coligação PPD/PSD-CDS/PP e três abstenções do 

agrupamento politico “O futuro é Vila Nova de Tazem”.---------------------------------------- 

PONTO 4- Discussão e votação da proposta de orçamento e grandes opções 

do plano para o ano de 2014 ------------------------------------------------------------------------ 

Para apresentar a proposta de orçamento e as grandes opções de plano para o ano 

de 2014, o presidente da mesa, deu a palavra ao presidente do executivo, Sr. Marco 

António Martins Marvão. Começou por explicar ponto por ponto as rubricas da 

despesas, dando alguma enfâse ao facto de a maior fatia das despesas estar 

alocada aos salários dos funcionários em regime de função pública, deixando pouca 

margem de manobra ao executivo, tal como as mensalidades de locação financeira 

da carrinha. Outra das verbas que “pesam” no actual orçamento, do lado das 

despesas, é a organização da VINAL, evento que garantidamente vai continuar a 

realizar-se no ano de 2014. Informou ainda que o actual orçamento contempla já o 

pagamento de alguns dos incumprimentos “herdados” do anterior executivo. O 

presidente da junta de freguesia, deu conta de algumas medidas de redução de 

despesas, que já implementou tais como a contratação da MEO, em substituição do 

anterior fornecedor de telecomunicações e que iria providenciar o cancelamento do 

contrato com a EDP, das “Escolas Velhas”. Ainda sobre a rubrica das despesas, o 

presidente da junta esclareceu que a verba de trinta e cinco mil, oitocentos e 

quarenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos (35.842,24 €) se destinam ao 

pagamento dos POCS e Programas CEI Património que espera sejam aprovados, 

verba essa que depois é restituída pelo IEFP e que está inscrita nas receitas. Para 

terminar, informou a assembleia que a junta de freguesia decidiu contratar um 

contabilista, especialista em contabilidade autárquica, para se responsabilizar por 

todo processo, em virtude alterações introduzidas pela lei dos compromissos e todas 

as suas implicações. O Sr. João Manuel da Costa Ferrão, tesoureiro do executivo, 

pediu para esclarecer que a contratação do técnico custará noventa euros mensais 

(90,00 €). Ora, tendo em conta que actualmente o executivo paga cerca de oitenta 
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euros mensais (80,00 €) pelo programa POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais), valor que deixará de pagar, a contratação do novo técnico terá 

um peso de apenas dez euros mensais  (10,00 €) à autarquia.------------------------------  

Sobre as rubricas das receitas, o presidente da junta informou que o FFF (Fundo de 

Financiamento das Freguesias) baixou cerca de quinhentos euros (500,00 €) por 

trimestre. Sobre a receita da contribuição autárquica (IMI) informou que a autarquia 

passará a receber 100% do IMI rústico, esclareceu ainda que a verba inscrita de 

dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €) de IMI, inclui já 1% de IMI urbano que só 

será recebido em 2015, isto porque o IMI é cobrado no ano seguinte. Passou depois 

em revista os vários itens das receitas como os cinquenta euros (50,00 €) a receber 

pelo aluguer das casas sociais, pelos quatro mil e oitocentos euros do gabinete de 

inserção social (GIP) do IEFP, pelos seis mil euros (6.000,00 €) dos CTT a que 

acrescem cerca de mil euros (1.000,00 €) da venda de produtos dos CTT.  

Terminada a explicação sucinta das verbas do orçamento, o presidente passou a 

explicar as obras a executar e contempladas no plano plurianual de investimentos.---

Terminada a intervenção do presidente do executivo, solicitou a palavra o Sr. 

Manuel Cabral Lopes, do agrupamento politico “O futuro é Vila Nova de Tazem”, 

para solicitar ao executivo que não cancelasse a “baixada” das “Escolas Velhas”, 

porque o seu cancelamento e posterior reactivação implicaria o gasto de vários 

milhares de euros, pelo que seria mais barato manter a situação actual. Pediu 

depois a palavra o Sr. António José Correia Gouveia do agrupamento politico “O 

futuro é Vila Nova de Tazem”, para pedir esclarecimentos ao presidente do 

executivo, porque segundo ele, durante a campanha eleitoral o atual presidente da 

câmara, Dr. Luís Tadeu teria assumido o pagamento da actual da junta de freguesia, 

o que configuraria uma promessa eleitoral. O presidente do executivo disse 

desconhecer tal promessa, um vez que nem ele sabia da dimensão das dívidas e 

explicou que a lei dos compromissos é para ambos os lados, câmaras municipais e 

juntas de freguesia, pelo que seria impossível  a câmara assumir essa divida. Pediu 

depois a palavra a Sr.ª Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade, 

deputada da coligação PPD/PSD-CDS/PP, para pedir explicações sobre como iriam 
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ser executadas as obras dos lavadouros de Tazem e quais a melhorias que seriam 

introduzidas. O presidente do executivo solicitou ao Sr. João Manuel da Costa 

Ferrão, tesoureiro do executivo que desse as explicações uma vez que tinha sido ele 

que tinha acompanhado os técnicos ao local. O Sr. Tesoureiro informou que será 

feita uma limpeza profunda, o piso na zona dos lavadouros será rebaixada e 

pavimentada estando também prevista a limpeza da zona por baixo da ponte. A 

deputada Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade, alertou ainda  

para a possibilidade das obras poderem afectar as fundações da casa contigua ao 

ribeiro. Terminadas as intervenções, foi a proposta de orçamento e grandes opções 

do plano para 2014, colocada a votação tendo sido aprovada por maioria, com seis 

votos a favor da coligação PPD/PSD-CDS/PP e três abstenções do agrupamento 

politico “O futuro é Vila Nova de Tazem”.----------------------------------------------------------- 

Antes de prosseguir os trabalhos, o presidente da mesa, perguntou aos membros da 

assembleia se havia algumas propostas de alteração às proposta de regulamentos 

do Centro Cultural, Feira Mensal e Tabela de Taxas apresentada pelo executivo, que 

seriam objecto de discussão e votação no pontos 5,6 e 7 da ordem de trabalhos.-----

Pronunciou-se o Sr. António José Correia Gouveia do agrupamento politico “O futuro 

é Vila Nova de Tazem”, para informou a mesa que não tinha qualquer proposta a 

apresentar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela coligação PPD/PSD-CDS/PP, o Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela, 

entregou à mesa um documento com as propostas de alteração ao regulamento 

Centro Cultural (alínea a) do documento), Regulamento da Feira (alínea b) do 

documento) e tabela de taxas (alínea c) do documento) que serão apreciados e 

votados nesta sessão.-----------------------------------------------------------------------------------  

PONTO 5- Discussão e votação da proposta de Regulamento do Centro 

Cultural de Vila Nova de Tazem-------------------------------------------------------------------- 

O presidente da mesa solicitou ao Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela da 

coligação PPD/PSD-CDS/PP, que apresentasse à assembleia a proposta de 

alteração ao Regulamento do Centro Cultural proposto pelo executivo e que a seguir 

se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a)Proposta de Regulamento do Centro Cultural de Vila Nova de Tazem------------------ 

Acrescentar um ponto 3 ao Capítulo IV - Condições de cedência, artigo 18º 

Utilizadores que terá a seguinte redação: --------------------------------------------------------- 

Rede Comunitária de Vila Nova de Tazem é constituída por todas as IPSS, 

Associações e Colectividades da freguesia de Vila Nova de Tazem;----------------------- 

No Anexo I (Tabela de Taxas do Centro Cultural de Vila Nova de Tazem), o ponto 

1.1.1. passará a ter a seguinte redação:------------------------------------------------------------ 

Produzidas por grupos ou indivíduos da freguesia – 10% do valor da bilheteira ou o 

mínimo de 50 euros; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescentar no item ALUGUER DO AUDITÓRIO, o ponto 1.1.3 com a seguinte 

redação: A Rede Comunitária de Vila Nova de Tazem só está abrangida pelo ponto 

4 deste anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescentar no item ALUGUER DAS SALAS POLIVALENTES, o ponto 2.1.3 com a 

seguinte redação: A Rede Comunitária de Vila Nova de Tazem só está abrangida 

pelo ponto 4 deste anexo; ------------------------------------------------------------------------------ 

Alterar o valor da caução prevista no ponto 4 do item INICIATIVAS SEM 

BILHETEIRA de 50 euros para 75 euros; ---------------------------------------------------------- 

Alterar o ponto 1 do item VENDA DE PRODUTOS que passará a ter a seguinte 

redação: Do resultado da venda de produtos dentro dos espaços do Centro Cultural 

será devido o valor de 10% à Junta de Freguesia, com excepção das vendas 

efectuadas pela Rede Comunitária de Vila Nova de Tazem.---------------------------------- 

Colocada a votação a proposta de Regulamento do Centro Cultural de Vila Nova de 

Tazem, alterado pela proposta da coligação PPD/PSD-CDS/PP, foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 6- Discussão e votação da proposta do Regulamento da Feira Mensal 

de Vila Nova de Tazem--------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da mesa solicitou ao Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela da 

coligação PPD/PSD-CDS/PP, que apresentasse à assembleia a proposta de 

alteração ao Regulamento da Feira Mensal de Vila Nova de Tazem, proposta pelo 

executivo e que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------- 
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b) Proposta de Regulamento da Feira Mensal de Vila Nova de Tazem-------------------- 

Alterar a redação do ponto 2 do artigo 8.º (Suspensão da realização de mercados e 

feiras) para:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“A Junta de Freguesia dará conhecimento aos interessados da suspensão do 

Mercado assim que tenha conhecimento das causas que a determinem, divulgando 

essa informação no seu sítio da internet, através da afixação de editais nos lugares 

de estilo e por sms”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Alterar a redação do ponto 3 do artigo 11.º (Apresentação de Documentos Pessoais) 

para: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“No sentido de proteger a produção local, pode a Junta de Freguesia, 

excepcionalmente, conceder Cartão de Acesso previsto na alínea b), ponto 1, artigo 

11.º, a residentes ……….”------------------------------------------------------------------------------ 

Colocada a votação a proposta de Regulamento da Feira Mensal de Vila Nova de 

Tazem, alterado pela proposta da coligação PPD/PSD-CDS/PP, foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 7- Discussão e votação da proposta de alteração de taxas e demais 

receitas da Freguesia de Vila Nova de Tazem------------------------------------------------- 

O presidente de mesa deu a palavra ao presidente do executivo para que este 

explicasse os valores das novas taxas. O presidente do executivo informou que a 

taxa de ruído e a licença de queimadas e fogueiras passaram a ser novas 

competências da junta de freguesia.---------------------------------------------------------------- 

Sobre as taxas da feira, o executivo informou que teve que fazer uma revisão em  

baixa, uma vez que os feirantes se recusavam a pagar, caso os feirantes de etnia 

cigana não pagassem também. Ora, sendo a taxa a pagar, três euros (3,00 €) por 

feira, e por uma questão de equidade decidiu o executivo baixar os valores dos 

restantes feirantes.---------------------------------------- 

Foi também criada uma sobre-taxa de três euros e cinquenta cêntimos (3,50 €) que 

acresce à taxa normal, a ser cobrada aos feirantes que queiram usufruir de um 

ponto de água e de luz. Para finalizar referiu ainda que será concedido um desconto 
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de cinco por cento (5%) aos feirantes que decidam liquidar a totalidade das suas 

taxas no mês de Janeiro de cada ano--------------------------------------------------------------- 

Após a explicação, pediu a palavra o Sr. Manuel Cabral Lopes do agrupamento 

politico “O futuro é Vila Nova de Tazem”, para alertar o executivo para a 

necessidade de introduzir melhoramentos da zona dos feirantes que vão usar água, 

nomeadamente com a colocação de esgotos.---------------------------------------------------- 

O presidente da mesa solicitou ao Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela da 

coligação PPD/PSD-CDS/PP, que apresentasse à assembleia a proposta de 

alteração à Tabela de Taxas e Receitas da Freguesia de Vila Nova de Tazem 

proposto pelo executivo e que a seguir se transcreve:----------------------------------------- 

c) Proposta de Alteração da Tabela de Taxas e Receitas da Freguesia de Vila Nova 

de Tazem --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Correcção das tabelas em função das alterações propostas no âmbito das 

alterações ao Regulamento do Centro Cultural.-------------------------------------------------- 

Colocada a votação a proposta da Tabela de Taxas e Receitas da Freguesia de Vila 

Nova de Tazem, alterado pela proposta da coligação PPD/PSD-CDS/PP, foi 

aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 8 - Discussão e aprovação da proposta de atribuição de competências 

ao presidente de junta para celebrar acordos de execução entre o Município de 

Gouveia e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem, ao abrigo das alíneas 

a), b), e), f) do n.º 1 do artigo 132º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro ---------------- 

Antes de se dar inicio à discussão e votação, foi solicitada à mesa pelo presidente 

do executivo, que o ponto 8 da ordem de trabalhos, passasse a ter a seguinte 

redacção:“ Discussão e aprovação da proposta de atribuição de competências 

ao presidente da junta de Freguesia para celebrar acordos de execução entre o 

Município de Gouveia e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem, ao abrigo 

das alíneas a), b), e), f) do n.º 1 do artigo 132º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro 

e protocolos de delegação de competências municipais – conservação e 

reparação dos estabelecimentos do 1º ciclo do ensino Básico e do pré- 

escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Colocada a votação esta alteração foi aprovada por unanimidade.------------------------- 

Depois de explicadas pelo presidente do executivo as razões e o alcance da 

delegação de competências que solicita a esta assembleia de freguesia, foi a 

proposta colocada a votação e aprovada por unanimidade. Explicou ainda que o 

protocolo em análise, está inserido no âmbito dos protocolos de delegação de 

competências municipais – conservação e reparação dos estabelecimentos do 1º 

ciclo do ensino Básico e do pré- escolar, que tinham vindo a  ser celebrados entre o 

municipio e a junta nos anos transactos e que este protocolo é referente ao período 

antes da entrada em vigor da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, logo não se trata 

ainda de um acordo de execução, mas carece de autorização da assembleia de 

freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 9- Relatório de actividade desde 16 de Outubro de 2013 até 23 de 

Dezembro de 2013--------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da mesa deu a palavra ao presidente do executivo que este 

apresentasse à assembleia o plano das actividades realizadas no período de 

16/10/2013 a 23/12/2013.------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 10- Situação financeira à data de 23 de Dezembro de 2013-------------------- 

O presidente do executivo informou a assembleia que à data de 23/12/2013, a junta 

tinha em depósitos à ordem nas instituições bancárias o valor de oito mil, cento e 

cinquenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos (8.152,65 €), quatrocentos e 

noventa e quatro euros (494,00 €) em caixa e trinta e nove mil, novecentos e vinte e 

quatro euros e vinte e nove cêntimos (39. 924,29 €) de compromissos por pagar.------  

PONTO 11- Outros assuntos do interesse da freguesia------------------------------------ 

No período de outros assuntos de interesse para a freguesia, solicitou a palavra a 

Sr.ª Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD-

CDS/PP), para sugerir ao executivo que perssionasse a Câmara Municipal de 

Gouveia para repararem o caminho municipal entre Vila Nova de Tazem e Rio Torto, 

na zona do Penedo Oscilante.------------------------------------------------------------------------- 

Pediu depois a palavra o Sr. Manuel Cabral Lopes do agrupamento politico “O futuro 

é Vila Nova de Tazem”, para questionar o executivo sobre a placa de identificação de 
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Vila Nova que estava a saída de Tazem.  O presidente do executivo informou que a 

referida placa estava em Seia, na empresa Formatos, para ser rectificado um erro 

ortográfico. Disse ainda que a placa estava a colocar um problema à Câmara 

Municipal de Gouveia porque várias freguesia do concelho reivindicaram a colocação 

de placas do mesmo tipo nas suas freguesias.---------------------------------------------------- 

Período de intervenção e esclarecimento ao público--------------------------------------- 

Terminada a ordem de trabalhos, o presidente da mesa perguntou ao público se 

alguém queria intervir. Pediu a palavra o Sr. Eduardo António Marques Albuquerque, 

para solicitar esclarecimentos ao Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela, 

deputado da coligação PPD/PSD-CDS/PP e presidente do executivo anterior, sobre 

razão da colocação de uma marcação em forma de cruz (X)  a tinta vermelha na 

parede da sua habitação e pedir esclarecimentos ao actual presidente do executivo, 

sobre a obra que faz parte das opções do plano para 2014, alargamento do Tezido. 

Informou ainda a Assembleia que autorizava a junta de freguesia a utilizar o seu 

terreno para poderem ser cortados os pinheiros do caminho contiguo ao seu terreno. 

Finalmente, solicitou que seja arranjado o muro que faz a divisão entre o caminho e o 

seu terreno, muro esse que foi danificado por ocasião do corte de alguns pinheiros 

há alguns anos atrás.------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Manuel Lopes informa que já tinha conversado informalmente com o Sr. 

Eduardo Albuquerque onde este tinha já mostrado disponibilidade para ceder área do 

seu terreno de forma a alargar o caminho e dar continuidade à obra já descrita no 

plano plurianual de investimento “ caminho do Tezido”------------------------------------------ 

Antes de terminada a sessão e aquando da distribuição das senhas de presença, os 

membros da Assembleia de Freguesia, Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto, Sr. Alberto 

António da Rocha Oliveira Pinto, Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela da 

coligação PPD/PSD-CDS/PP e o Sr. Manuel Cabral Lopes do agrupamento politico 

“O futuro é Vila Nova de Tazem”, informaram a mesa que abdicavam da referida 

senha durante a vigencia do actual mandato.----------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar nesta reunião, o presidente da mesa deu-a por 

encerrada.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi redigida a presente acta que depois de lida foi aprovada em minuta por 

unanimidade e vai ser assinada nos termos do artigo 57.º n.º3 da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro e do artigo 50.º n.º 3 do Regimento desta assembleia.  

E eu , Cláudia Vanessa da Costa Brito, na qualidade de primeira secretária da mesa, 

redigi esta acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos do n.º 2 

do artº. 50.º do Regimento desta Assembleia.----------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia 

 

________________________________________ 

A Primeira Secretária 

 

 

_________________________________________ 

 


