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----------------ACTA Nº 40------------------- 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Abril de dois mil e catorze, 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) e 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:---------------------------------------------------------------------------- 

I PERIODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

a) Apreciação e votação da acta da Reunião da sessão ordinária de 27 de 

Dezembro de 2013; 

b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir; 

c) Direito de resposta do presidente da Junta ou de quem o substitua.  

II PERIODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

Ponto 1. Discussão e Votação das contas de gerência do ano de 2013 ---------- 

Ponto 2. Apreciação do plano de liquidação da divida financeira da Junta de 

Freguesia --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3.  Informação sobre a proposta de alienação de duas viaturas de marca 

Renault 4 com matriculas GJ-04-72 e OL-70-92-------------------------------------------------- 

Ponto 4. Relatório de atividades do 1 trimestre de 2014 ------------------------------- 
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Ponto 5. Situação Financeira do 1º trimestre de 2014----------------------------------- 

Ponto 6. Outros assunto de Interesse da freguesia-------------------------------------- 

 

I PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------  

a)  Apreciação e votação da acta da Reunião da sessão ordinária de 27 de 

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

O Presidente da Assembleia deu inicio à sessão lembrado que a acta da sessão 

anterior tinha sido aprovada em minuta no final da ultima sessão.-------------------------- 

b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir---------------- 

Pediu a palavra o Sr. Gustavo Joaquim de Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP), 

para em nome da coligação PPD/PSD-CDS-PP, apresentar duas propostas à mesa. 

Um VOTO DE PESAR (em anexo) pelo falecimento de dois ex-membros da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Tazem. O Senhor José Marques Morais que exerceu 

funções Presidente e Secretario e do Senhor Eduardo Oliveira Pinto que exerceu 

funções de Secretário e pai do actual Presidente da Assembleia de Freguesia. 

Propôs ainda que se respeitasse um minuto de silêncio e que se manifestasse junto 

das famílias as mais sentidas respeitosas condolências e o teor do voto de pesar. 

Colocada à votação a proposta de voto de pesar foi aprovada por unanimidade e 

respeitado o minuto de silêncio. ---------------------------------------------------------------------- 

E um VOTO DE LOUVOR (em anexo), à senhora Maria Natália Fernandes 

Rodrigues Lobão, que passou à condição de aposentada e que durante quarenta e 

um anos, exerceu as suas funções de assistente operacional, com honra, dedicação, 

postura e conduta exemplares.------------------------------------------------------------------------ 

Colocada à votação foi esta segunda proposta aprovada por unanimidade.-------------- 

Pediu a palavra o senhor Presidente da Junta, Marco António Martins Marvão, para 

propor a realização de um jantar de homenagem à senhora Maria Natália Fernandes 

Rodrigues Lobão e convidou os membros da Assembleia a associarem-se à 

homenagem. Informou ainda ser sua intenção estender o convite aos anteriores 

Presidentes de Junta.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Retomou a palavra o senhor o Presidente da Assembleia de Freguesia, para colocar 

à votação o documento “ Em defesa da Escola Pública”.-------------------------------------- 

Colocado a votação foi o mesmo reprovado com sete votos contra e com as 

abstenções de Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS-PP) e de 

Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-CDS-PP). --------------------------------------------

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

c) Direito de resposta do presidente da Junta ou de quem o substitua. 

Como não foram dirigidas questões ao senhor Presidente da Junta, passou-se de 

imediato ao ponto seguinte da ordem de trabalhos.--------------------------------------------- 

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

PONTO 1- Discussão e Votação das contas de gerência do ano de 2013 ----------

O Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou ao senhor Presidente da Junta 

que prestasse as informações que entendesse pertinentes e que desse uma 

explicação sucinta do documento das contas de gerência de 2013.------------------------ 

Começou o Presidente da Junta por lembrar à Assembleia que o seu mandato 

representava apenas cerca de vinte por cento das verbas inscritas no documento, 

sendo os restantes oitenta por cento da responsabilidade do anterior executivo, isto 

porque o actual mandato se iniciara em Outubro de 2013.------------------------------------ 

Passou depois em revista o documento, e deu explicações sobre a liquidação de 

compromissos do anterior mandato no valor de quatro mil e quinhentos euros. --------

Sobre as Grandes Opções do Plano, o senhor Presidente da Junta informou que 

seriam as mesmas do ano anterior, uma vez que apenas dezassete vírgula seis por 

cento havia sido executado por falta de verbas.-------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia, concedeu depois a palavra ao senhor Gustavo 

Joaquim de Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP), Presidente do anterior executivo, 

para que este desse algumas explicações sobre os números do documento em 

análise, uma vez que, tal como o actual presidente do executivo tinha dito no início 

da sua intervenção, era oitenta por cento responsabilidade sua.---------------------------- 

Terminada a intervenção do senhor Gustavo Joaquim de Almeida Quintela 

(PPD/PSD-CDS/PP), foi o documento colocado a votação, tendo sido aprovado com 
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sete votos a favor e com as abstenções do senhor António José Correia Gouveia (O 

futuro é Vila Nova de Tazem) e da senhora Célia Marisa Gonçalves da Costa 

Ferreira (O futuro é Vila Nova de Tazem).---------------------------------------------------------- 

PONTO 2- Apreciação do plano de liquidação da divida financeira da Junta de 

Freguesia--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Junta 

para que este desse uma explicação sobre o documento “Plano de Liquidação da 

dívida financeira da Junta de Freguesia”.----------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta informou a Assembleia que o plano de liquidação em 

análise, consistia no pagamento faseado da divida “herdada” do anterior executivo, 

no valor de quarenta mil novecentos e dezanove euros e sete e cêntimos (40.919,07 

€).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O pagamento iniciou-se ainda durante o último trimestre do ano de 2013, sendo que 

à data actual, Abril de 2014, foram já liquidados quatro mil oitocentos e sessenta e 

seis euros e noventa e quatro cêntimos (4.866,94 €).------------------------------------------- 

Os restantes, trinta e seis mil, cinquenta e dois euros e treze cêntimos (36.052,13 €), 

que estão contemplados neste plano de liquidação, começarão a ser pagos já no 

próximo mês de maio, sendo a primeira parcela de mil e cinquenta e dois euros e 

treze cêntimos (1.052,13 €). Seguir-se-ão vinte e três mensalidades no valor de mil e 

quinhentos euros (1.500,00 €), terminando o plano em Maio de 2016 com última 

mensalidade no valor de quinhentos euros (500,00 €).----------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta alertou para as dificuldades na execução do plano, 

tendo em conta as limitações nas receitas, mesmo com a aposentação da senhora 

Natália Lobão o que permitirá alguma redução de despesa e com os acordos de 

execução com a Câmara Municipal de Gouveia. O plano é muito exigente e poderá 

sofrer alguns contratempos, resultantes de despesas extraordinárias, como uma 

simples avaria de uma máquina.--------------------------------------------------------------- 

Informou ainda que, tendo em conta estas limitações, e porque há trabalhos a 

executar, a Junta de Freguesia submeteu quatro candidaturas ao IEFP, EP., no 

âmbito do programa CEI Património, que disponibilizará quatro trabalhadores a 
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custo zero. Já em relação aos CTT e uma vez que o POC do senhor Paulo Sousa 

terminou, foi necessário recrutar uma nova candidata, que estivesse a receber 

subsídio de desemprego para ocupar o lugar. Notar que a Junta está inibida de 

contratar pessoal que acarretem despesa para a autarquia. A pessoa escolhida foi a 

senhora Filipa Pais.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Após as explicações do senhor Presidente da Junta, o senhor Presidente da 

Assembleia perguntou à mesa se alguém pretendia algum esclarecimento ou se 

queria fazer alguma pergunta sobre o tema.------------------------------------------------------- 

Solicitou a palavra o senhor Gustavo Joaquim de Almeida Quintela (PPD/PSD-

CDS/PP), para lembrar que o documento em análise deveria ser votado, para dar 

cumprimento à Lei dos Compromissos.-------------------------------------------------------------   

O senhor António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) pediu a 

palavra para ser esclarecido sobre a periodicidade dos acordos de execução com a 

Câmara Municipal de Gouveia.------------------------------------------------------------------------ 

Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta para responder à questão, este 

informou a mesa que os acordos de execução das escolas e das limpezas de 

bermas e valetas eram anuais.------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi o “Plano de Liquidação da dívida 

financeira da Junta de Freguesia” colocado a votação tendo sido aprovado com oito 

votos a favor e com a abstenção da senhora Célia Marisa Gonçalves da Costa 

Ferreira (O futuro é Vila Nova de Tazem).---------------------------------------------------------- 

PONTO 3- Informação sobre a proposta de alienação de duas viaturas de 

marca Renault 4 com matriculas GJ-04-72 e OL-70-92------------------------------------- 

Sobre o ponto em análise, o senhor Presidente da Assembleia, informou que, por se 

tratar de um bem móvel, a proposta de alienação, não carecia de autorização da 

assembleia. A título informativo, o executivo comunicou à assembleia que deliberou 

em reunião de 28 de Abril, alienar duas viaturas usadas, propriedade da junta de 

freguesia. Para isso mandou publicar edital de alienação de viaturas e condições de 

alienação, cuja cópia se anexa a esta acta.-------------------------------------------------------- 

PONTO 4- Relatório de atividades do primeiro trimestre de 2014 --------------------- 
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Passou-se depois à análise do Relatório de Actividades do primeiro trimestre de 

2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o senhor Presidente da Junta para passar em revista, ponto por 

ponto os vários itens do referido relatório. Além das actividades que constam do 

relatório, o senhor presidente do executivo, informou ter-se procedido à remoção do 

bucho e à limpeza da Estátua do Emigrante, e estar em curso a elaboração de um 

relatório/levantamento das casas em risco de ruina. Iria também iniciar-se a limpeza 

dos ribeiros e dos lavadouros de Tazem e da Fonte do Prado. ------------------------------ 

Aberto o período de intervenção, solicitou a palavra a senhora Susana Isabel 

Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD-CDS/PP), para questionar 

o senhor Presidente da Junta, sobre a responsabilidade que cabia aos moradores 

das “Casas do Bairro Social”, na sua manutenção, uma vez que estas se 

encontravam muito degradadas.----------------------------------------------------------------------  

Sobre o mesmo assunto o senhor Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de 

Tazem), manifestou o seu profundo desagrado pelo facto de em pleno seculo XXI, 

ainda existirem habitações sem casa de banho e disponibilizou-se para colaborar 

numa solução.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta informou que estava em marcha um estudo no âmbito 

da Junta e da Câmara Municipal de Gouveia, para tentar solucionar o problema.------

É no entanto uma tarefa de muito difícil solução, tendo em conta as reduzidas 

dimensões das casas e a quase impossibilidade de implantação de uma casa de 

banho no seu interior.------------------------------------------------------------------------------------ 

A construção e um balneário comum seria a opção mais viável, mas tendo em conta 

os hábitos sociais e higiénicos de alguns dos residentes, e a necessidade de 

partilharem e de se responsabilizarem pela limpeza e conservação de uma 

infraestrutura comum, tornam esta solução inviável.-------------------------------------------- 

A juntar a estas dificuldades, acresce o facto de a autarquia ser proprietária e 

portanto responsável por apenas duas das habitações do referido bairro e que estas 

têm instalação sanitária privativa. As restantes habitações são propriedade da 

Fábrica da Igreja e só com autorização desta se poderia intervir. Solicitou a palavra 
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a senhora Cláudia Vanessa da Costa Brito (PPD/PSD-CDS/PP), para manifestar a 

sua indignação com a indiferença com que a Fabrica da Igreja encara o assunto e 

solicitou ao senhor Presidente da Junta que tivesse um papel mais interventivo como 

mediador entre as partes.----------------------------------------------- 

PONTO 5 - Situação Financeira do primeiro trimestre de 2014-------------------------- 

Sobre a situação financeira a 31 de Março de 2014, o senhor Presidente da Junta 

informou que a Junta possui três mil oitocentos e trinta e dois euros e sessenta e 

quatro cêntimos (3.832,64 €) em depósitos à ordem e quinhentos e setenta e seis 

euros e cinquenta e oito cêntimos (576,56 €) em caixa.---------------------------------------- 

Os compromissos por pagar são de trinta e seis mil e cinquenta e dois euros e treze 

cêntimos (36.052,13 €), exactamente o valor que foi objecto do plano de liquidação 

analisado no ponto dois da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------- 

Na ausência de qualquer pedido de intervenção ou esclarecimento sobre assunto, 

passou-se para o ponto seguinte da ordem de trabalhos.------------------------------------- 

PONTO 6 - Outros assuntos de interesse da freguesia------------------------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos deputados que tinham 

solicitado a intervenção. -------------------------------------------------------------------------------- 

Iniciou o senhor Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem), que para 

solicitar esclarecimentos sobre o modo como tinham sido alienados alguns pinheiros 

propriedade da junta de freguesia.------------------------------------------------------------------- 

O senhor João Manuel da Costa Ferrão, tesoureiro do executivo, informou terem 

surgido quatro interessados na compra dos referidos pinheiros. Foi decidido vendê-

los ao senhor José Mota que ofereceu sessenta euros e comprometeu-se a 

continuar a tratar do jardim de Tazem.-------------------------------------------------------------- 

O senhor António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem), e 

simultaneamente presidente do Clube Futebol “Os Vilanovenses”, solicitou que fosse  

substituída a palavra CAMPO pela palavra ESTÁDIO, nas placas indicativas do 

recinto de jogos Dª Aurélia de Moura. Solicitou ainda um apoio financeiro e informou 

estarem em curso conversações com a Câmara Municipal de Gouveia, tendo em 

vista a inauguração do recém-instalado relvado sintético.------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Junta prometeu analisar o assunto da alteração das placas, 

mas o apoio financeiro solicitado, lembrou que neste momento e tendo em conta os 

compromissos assumidos no ponto 2 da ordem de trabalhos, não lhe era impossível 

comprometer-se com qualquer apoio.--------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia solicitou esclarecimentos ao senhor Presidente 

da Junta sobre os moldes da parceria entre a Junta de Freguesia e o Centro de 

Cultura e Desporto (CCD) para a realização das actividades do 1º de MAIO.------------ 

O senhor Presidente da Junta esclareceu que se tratava de uma atividade da 

responsabilidade do CCD que consistia na habitual caminhada, numa prova de 

cicloturismo e num beberete de confraternização na Avenida Dr. Joaquim Borges.----  

Quanto à colaboração da Junta de Freguesia, resumia-se à parte logística 

respeitante à instalação da barraca de apoio ao beberete, bem como a cedência de 

energia eléctrica proveniente da sede da junta de freguesias. Referiu ainda que a 

junta de freguesia seria a responsável pela aquisição das lembranças para distribuir 

aos participantes na caminhada e na prova de cicloturismo.---------------------------------- 

Usou da palavra a senhora Cláudia Vanessa da Costa Brito (PPD/PSD-CDS/PP) 

para sugeriu que fosse trocado o papel com o horário de funcionamento do 

cemitério, por uma placa rígida a colocar do muro. Solicitou ainda que a Junta 

Freguesia reclamasse junto da Câmara Municipal de Gouveia, o arranjo da estrada 

que liga Vila Nova de Tazem a Rio-Torto, nas zonas onde as raízes dos pinheiros 

estão a danificar o pavimento-------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta a esta última questão, interveio o Senhor Presidente da Junta, referindo 

que essa esse assunto estava já a ser tratado nos serviços técnicos do Município, 

tendo sido remetido um Ofício para o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Gouveia, dando conta da preocupação sobre o estado dessa via de comunicação e 

solicitando a rápida intervenção junto da mesma. 

 III – Período de intervenção do público---------------------------------------------------------- 

Terminada a ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia perguntou se alguém 

do público pretendia intervir.---------------------------------------------------------------------------- 
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Pediu a palavra o Senhor Pedro Maltez Amaral, para perguntar ao senhor Presidente 

da Junta, se se iria realizar a VINAL 2014 e se sim em que datas estava aprazada.-- 

O senhor Presidente da Junta informou que a VINAL 2014 teria lugar nos dias 18,19 

e 20 de Julho.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda, que era objectivo da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de 

Gouveia que a VINAL passasse a ser um desígnio dos produtores, principais 

interessados e beneficiários do evento.--------------------------------------------------------------  

Foram já realizadas várias reuniões de trabalho e uma das conclusões a que se 

chegou foi que a data da realização da VINAL devia ser nos meses Maio ou Junho e 

não em Agosto. Naturalmente que no ano em curso não seria possível realizar a 

VINAL 2014 nos meses propostos tendo-se chegado assim à data de 18,19 e 20 de 

Julho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concluída a resposta do senhor Presidente da Junta e não havendo mais pedidos de 

intervenção ou esclarecimentos do público, o senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a sessão por encerrada.----------------------------------------------------------- 

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 
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