ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE TAZEM
__________________________________________________________________________________

----------------ACTA Nº 41------------------Ao décimo segundo dia do mês de Junho 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: Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSDCDS/PP), Sr. Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP), Sr. Victor
Luís Guerra do Coito (PPD/PSD-CDS/PP), Sra. Susana Isabel Marques dos Santos
Seara Pires de Andrade (PPD/PSD-CDS/PP), Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito
(PPD/PSD-CDS/PP), Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSDCDS/PP), Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem), e o
Sr.Manuel Cabral Lopes(O futuro é Vila Nova de Tazem) ------------------------------------A Sra. Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira (O futuro é Vila Nova de Tazem)
Não esteve presente e enviou justificação por correio eletrónico ao Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia.
Estando reunido número legal de membros para deliberar, foi declarada aberta a
sessão da Assembleia ---------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------------I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”
a) Apreciação e votação da Acta da Reunião da Sessão Ordinária de 28 de abril
de 2014.
b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir.
c) Direito de resposta do Presidente da Junta ou de quem o substitua.
II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”
Ponto 1. Discussão e aprovação da proposta de atribuição de competências ao
Presidente da Junta de Freguesia para a celebração de contratos
interadministrativos de delegação de competências entre o Município de
Gouveia e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com o artigo 131º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro.
Ponto 2. Informação sobre as Festas da Vila 2014
Ponto 3. Relatório de actividades do 2º trimestre de 2014
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Ponto 4. Situação financeira do 2º trimestre de 2014
Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia
III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

I PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------a) Apreciação e votação da Acta da Reunião da Sessão Ordinária de 28 de abril
de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação a acta da sessão anterior, foi a mesma aprovada com os votos
favoráveis dos oito membros da assembleia presentes.---------------------------------------b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir.--------------------Não deu entrada na mesa qualquer pedido de intervenção.---------------------------------c) Direito de resposta do Presidente da Junta ou de quem o substitua.
II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”--------------------------------------------------------------Ponto 1. Discussão e aprovação da proposta de atribuição de competências ao
Presidente da Junta de Freguesia para celebrar um contrato interadministrativo de
delegação de competências entre o Município de Gouveia e a Junta de Freguesia de
Vila Nova de Tazem nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º
conjugado com o artigo 131º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------Sobre o documento supra citado (em anexo), o Sr. Presidente da Junta informou que
o contrato com a Câmara Municipal de Gouveia (CMG), tem por objectivo delegar a
gestão do centro cultural, à Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem. Para a
persecução dos objectivos do contrato, a junta de freguesia receberá a verba de
20.000,00 € (vinte mil euros), assim distribuídos: 10.000,00 € (dez mil euros)
aquando da assinatura e o restante em Outubro de 2014. Com esta delegação de
competências, a CMG gasta num ano uma verba inferior à que gastaria em 6 meses,
conforme fica demonstrado no Anexo C (Estudo Económico). O protocolo só entrará
em vigor no dia um de Julho de dois mil e catorze, mas as piscinas abrirão no dia
vinte e dois de Junho.-----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem) para
perguntar o Sr. Presidente da Junta quem seria o responsável pelo controlo da água
das piscinas. O Sr. Presidente da Junta informou que o responsável pela qualidade
das águas das piscinas do Centro Cultural de Vila Nova de Tazem seria o mesmo
das piscinas municipais, o Sr. Rogério quando o Municipio tivesse necessidade de
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analisar as águas mas que as análises oficiais seriam feitas pela empresa SIQ uma
vez que é ela que fornece os produtos necessários ao bom funcionamento da
piscina, nomeadamente produtos quimicos-------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia perguntou ao Sr. Presidente da Junta a quem e porque
verba tinha sido adjudicada a exploração da piscina do Centro Cultural.----------------O Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) solicitou
esclarecimento sobre o modo de atribuição da adjudicação, congratulou-se com o
teor da cláusula 5ª do protocolo onde se reconhece a necessidade de promover a
melhor utilização do centro Cultural e solicitou esclarecimento sobre o facto da
primeira versão do protocolo prever a verba de 25.000,00 € (vinte cinco mil euros) e
a segunda versão 20.000,00 € (vinte mil euros) ------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que a piscina foi adjudicada à empresa Gofestas que
apresentou a melhor das duas propostas concorrentes. Sobre os valores da
adjudicação informou que 50% das verbas apuradas serão entregues à Junta de
Freguesia, sendo o apuro contabilizado através dos ingressos e das despesas do
bar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a diferença de valores entre os protocolos, o Sr. Presidente da Junta deu a
seguinte explicação: a primeira versão atribuía a verba de 25.000,00 € (vinte e cinco
mil euros) e o contrato tinha a duração do mandato, não esclarecendo se o valor era
por ano ou pelo período dos quatro anos.---------------------------------------------------------A nova versão, embora mantendo-se ao mesmo período de vigência, apresenta um
estudo económico (anexo C) onde se pode ler: “….É de realçar que sendo este
contrato plurianual e sendo este o primeiro ano de aplicação desta nova
forma jurídica de contratualizar com as Juntas de Freguesia, é muito
possível que o estudo agora apresentado tenha de ser revisto no próximo
ano….”-----------------------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, como o estudo económico conclui que a CMG gastaria cerca de
24.000,00 € (vinte e quatro mil euros) em seis meses, é legítimo inferir que a verba
atribuída seja anual. No entanto, antes da assinatura do protocolo o Sr. Presidente
da Junta procurará, junto da CMG, esclarecer o assunto.------------------------------------Ainda sobre o assunto, o Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSDCDS/PP) perguntou ao executivo, se o Centro Cultural já se encontrava
devidamente licenciado para poder ser utilizado em todas as suas valências.---------___________________________________________________________________________________
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O Sr. Presidente da Junta respondeu dizendo que esse era uma responsabilidade
da CMG. A CMG delega competências à Junta de Freguesia para a gestão do
Centro Cultural de Vila Nova de Tazem, “…enquanto polo de concretização de
actividades culturais…”------------------------------------------------------------------------------Concluídos os esclarecimentos, foi colocada a votação, pelo Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, a proposta de atribuição de competências ao Sr.
Presidente

da

Junta

de

Freguesia

para

a

celebração

de

contratos

interadministrativos de delegação de competências com a Câmara Municipal de
Gouveia, que foi aprovada por unanimidade dos presentes.---------------------------------Ponto 2. Informação sobre as Festas da Vila 2014-----------------------------------O Sr. Presidente da Junta informou que as Festas da Vila vão realizam-se duas
semanas depois da VINAL 2014, isto é no fim-de-semana de 1, 2 e 3 de Agosto e
não como no ano anterior em que a VINAL integrou as Festas da Vila.------------------Serão umas festas simples, não havendo lugar a cobrança de entradas e será a
Junta a “explorar” os bares. Poderá haver exposições da responsabilidade das
colectividades e dos artesãos que se mostrarem disponíveis. No dia 3 de Agosto,
será inaugurado o novo campo de relva sintética do Dª Aurélia de Moura, com um
jogo de futebol entre o Clube Futebol “Os Vilanovenses” e uma das várias equipas
da 1ª Liga que habitualmente escolhem o nosso concelho para realizarem a pré
época. Por fim o Sr. Presidente da Junta solicitou aos membros da Assembleia de
Freguesia colaboração para a organização das festas. ---------------------------------------A VINAL 2014 foi transferida para os dias 18,19 e 20 de Julho, porque no fim-desemana de 1, 2 e 3 de Agosto decorre o Festival Folk, evento que também é
apoiado pela CMG. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Gouveia entendeu assumir na sua plenitude a organização
da VINAL 2014, pelo que até à presente data, a Junta de Freguesia não conhece
totalmente os pormenores do evento. Pode no entanto adiantar os convites aos
produtores já foram enviados, que haverá apenas dois restaurantes e que a
presença das colectividades e dos artesãos está dependente do número de standes
não ocupados pelos produtores.---------------------------------------------------------------------Ponto 3. Relatório de actividades do 2º trimestre de 2014------------------------Neste ponto da ordem de trabalhos os Sr. Presidente da Junta deu explicações
sobre os vários itens do relatório de actividades. Informou ainda que uma equipa de
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técnicos da CMG deslocou-se à freguesia para estudarem “in loco” as melhorias a
introduzir nos lavadouros de Paçoinhos e Tazem.----------------------------------------------Ponto 4. Situação financeira do 2º trimestre de 2014-------------------------------Sobre a situação financeira a 31 de Maio de 2014, o senhor Presidente da Junta
informou que a Junta possui oito mil e dezassete euros e oitenta e nove cêntimos
(8.017,89 €) em depósitos à ordem e mil e setenta e nove euros e vinte e quatro
cêntimos (1.079,24 €) em caixa. O valor dos compromissos por pagar é trinta e
quatro mil, cento e setenta euros e quinze cêntimos (34.170,15 €).------------------------Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia-------------------------------Começou o Sr. Presidente da Assembleia por pedir que lhe fosse dada autorização
para, em nome do órgão consultivo por si presidido, enviar um pedido em forma de
exigência ao executivo camarário, para que com a maior brevidade fosse resolvido o
problema de abastecimento de água da urbanização do Sol Nascente e do Freixial.
De facto, volvidos que estão cerca de 15 anos desde a remodelação da rede de
abastecimento de água e saneamento da vila, as zonas supra citadas e que
abrangem cerca de 100 fogos, apenas tem acesso a este bem essencial algumas
horas durante a noite. Acresce a isto que na mesma zona funciona um
estabelecimento escolar (Creche Jardim Infantil da Casa do Povo de Vila Nova de
Tazem) com uma frequência permanente de 60 crianças e cujo sistema de
segurança contra incêndios é colocada em causa por falta de abastecimento dos
carreteis. Colocada a votação foi o pedido aprovado por unanimidade dos presentes
e apoiado pelo executivo da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------Pediu a palavra o Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS/PP),
para solicitar explicações sobre o que o executivo pretendia fazer os arranjos
urbanísticos nas zonas envolventes da Estátua ao Emigrante e da capela de Santa
Barbara em Paçoinhos, e como é que Junta pensa condicionar o estacionamento na
zona envolvente à capela de Santo António, de modo a permitir a fluidez do trânsito
pela estrada do Chanzal. ------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Sr. Presidente da Junta informou que a grade da Estátua ao
Emigrante iria ser retirada e aproveitada para fazer grades para tapar os sumidouros
da variante. Toda a pedra seria lavada à pressão com a máquina da CMG e na zona
envolvente seria colocada gravilha. Para a capela de Santa Barbara já estavam
encomendados

arbustos

para

proceder

à

arborização.

Em

relação

ao
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estacionamento em Santo António, o Sr. Presidente da Junta informou que ainda
não tinha sido estudada qualquer solução, mas que essa local á semelhança de
muitos outros na vila tem que ser objecto de intervenção a nível do trânsito e
estacionamento.------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou depois a palavra o Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova
de Tazem), para ser informado sobre o modo como era concedida as áreas das
esplanadas e o Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS/PP)
perguntou a quem competia o controlo das áreas ocupadas.--------------------------------O Sr. Presidente da Junta informou que as áreas das esplanadas eram requeridas à
CMG, não havendo lugar a pagamento, mas que as áreas eram limitadas, mas como
não

há

controlo,

os

proprietários

abusam

e

“estendem-se”.

Quanto

à

responsabilidade da verificação das áreas, pensa que é à GNR que compete essa
função.------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra a Sra. Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade
(PPD/PSD-CDS/PP) para lembrar a marcação do jantar de homenagem à Sra.
Natália Lobão e para solicitar ao Sr. Presidente da Junta que mandasse colocar
sinalização horizontal (marcação de linhas) no entroncamento entre a Avenida João
Paulo Segundo e a Avenida dos Bombeiros Voluntários.-------------------------------------Sobre o jantar de homenagem o S. Presidente da Junta informou que aguardava o
regresso da Sra. Natália que se encontra de férias em França. Quanto à sinalização,
ela será colocada oportunamente, quando da intervenção a nível de trânsito já atrás
mencionada.-----------------------------------------------------------------------------------------------III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------Aberto o período de intervenção do público solicitou a palavra o Sr. Pedro Maltez
Amaral que em representação de um grupo de cidadãos, propôs à Junta de
Freguesia uma parceria, com o intuito de requalificar a zona da Fonte do Prado.-----A proposta tem por objectivo limpar toda a zona do ribeiro da Fonte do Prado,
estudar a possibilidade de subir a ponte, limpar e arranjar o muro, colocar de uma
grade e ligar um foco de luz.--------------------------------------------------------------------------Posteriormente e como a Fonte do Prado também é conhecida pela Fonte dos
Amores, será lançado um repto às escolas e à sociedade em geral, para
participarem num concurso de frases amorosas. A frase vencedora será inscrita
numa placa e colocada em local a designar, no dia da realização da serenata de
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angariação de fundos.----------------------------------------------------------------------------------Esta intervenção na Fonte do Prado não terá custos para a autarquia.-------------------O Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Pedro Amaral Maltez que
apresentasse a proposta por escrito. (em anexo)-----------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta, congratulou-se com a iniciativa, agradeceu a ideia e o
empenho demostrado e endereçou cumprimentos a todo o grupo de cidadãos, mas
lembrou que face à conjuntura actual a Junta não podia fazer investimentos. Referiu
no entanto que todas as intervenções efectuadas no âmbito da requalificação da
fonte do prado seriam sempre supervisionadas pelo executivo da Junta de Freguesia
e as alterações teriam que ter o aval deste uma vez que o espaço é público e
portanto a última palavra e decisões caberiam sempre à Junta de Freguesia----------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, eram 23 horas e dez minutos------------------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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