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----------------ACTA Nº 42------------------- 

Ao décimo quinto dia do mês de Setembro 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 Sr. 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/PSD-

CDS/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/PSD-

CDS/PP), Sra. Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira (O futuro é Vila Nova de 

Tazem), 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) ------------------------------------- 

Assembleia de Freguesia. 

Estando reunido número legal de membros para deliberar, foi declarada aberta a 

sessão da Assembleia ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sessão Ordinária de 25 de Setembro de 2014------------------------------------------------- 

I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”------------------------------------------------ 

a) Apreciação e votação da Acta n.º 41 da Reunião da Sessão Ordinária de 12 

de junho 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 votação da proposta da 1ª revisão ao orçamento e das 

grandes opções do plano da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem de 

2014;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto 2. Discussão e votação da Norma de Controlo Interno da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Tazem;--------------------------------------------------------- 

Ponto 3. Discussão e votação da Norma Cedência e Utilização das Viaturas 

Ligeiras da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem;----------------------------- 

Ponto 4. Apreciação e votação da proposta apresentada pela Exma. Sra. 

Emília Oliveira Mota Figueiredo para abate de dois ciprestes no Cemitério 

Paroquial de Vila Nova de Tazem;---------------------------------------------------------- 

Ponto 5. Relatório de actividades do 3º trimestre de 2014;---------------------------- 

Ponto 6. Situação financeira do 3º trimestre de 2014;----------------------------------- 

Ponto 7. 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 12 de 

Junho de 2014.---------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada a votação a acta da sessão anterior, foi a mesma aprovada com os votos 

favoráveis de oito dos membros da assembleia e a abstenção da Sra. Célia Marisa 

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

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

Não houve qualquer pedido de intervenção por parte dos membros da Assembleia 

de Freguesia----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

entregou à mesa a justificação da falta à assembleia anterior.------------------------------- 

Tomou então a palavra o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, para 

lembrar que na sessão n.º 40 da Assembleia, realizada no dia vinte e oito de 

Dezembro de dois mil e treze, tinha sido aprovada por unanimidade a proposta do 

Sr. Presidente do Executivo, para a realização de um jantar de homenagem à Sra. 

Maria Natália Fernandes Rodrigues Lobão e propôs que se realizasse por altura da 

realização do jantar de Natal.-------------------------------------------------------------------------- 
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Ainda no uso da palavra, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 

dirigindo-se ao Sr. Presidente do Executivo e ao Sr. António José Correia Gouveia 

(O futuro é Vila Nova de Tazem), este último na qualidade de presidente do Clube 

de Futebol “Os Vilanovenses”, lamentando em nome da Assembleia de Freguesia o 

facto de, aquando das cerimónias oficiais da inauguração do relvado sintético, no 

campo de jogos Dª Aurélia de Moura, todas as juntas de freguesia, deputados da 

assembleia municipal e vereação, terem sido convidadas pela Câmara Municipal de 

Gouveia para o referido evento e os membros da Assembleia de Freguesia de Vila 

Nova de Tazem terem sido esquecidos, isto numa clara violação do Art.º 5º Lei 

75/13, 12 de setembro e art.º 3º Lei 40/06 de 25 de agosto.------------------------- 
II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”--------------------------------------------------------------- 

Ponto 1. Discussão e votação da proposta da 1ª revisão ao orçamento e 

das grandes opções do plano da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem de 

2014;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para prestar esclarecimentos sobre esta proposta, o Sr. Presidente da Assembleia 

deu a palavra ao Sr. Presidente do Executivo que informou que esta revisão de 

orçamento se devia à necessidade da criação de uma rubrica nas receitas para o 

produto da alienação da Renault 4 (mil e vinte euros) e uma rubrica nas despesas 

para acomodar o pagamento aos membros das assembleias de voto nas eleições 

europeias que por lapso não foram inscritas no orçamento.---------------------------------- 

Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------ 

Ponto 2. Discussão e votação da Norma de Controlo Interno da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Tazem;-----------------------------------------------------------------

Após uma breve explicação do Sr. Presidente do Executivo sobre o conteúdo e a 

necessidade do documento e não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento, 

foi o documento colocado a votação pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

tendo sido aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------- 
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Ponto 3. Discussão e votação da Norma Cedência e Utilização das 

Viaturas Ligeiras da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem----------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo informou a Assembleia que a norma em análise tinha 

por objectivo estabelecer um conjunto de procedimentos a cumprir, tanto da parte da 

Junta como da parte da instituição/colectividade que requisitasse as viaturas.---------- 

Sobre o assunto solicitou a palavra o Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova 

de Tazem) para questionar a validade do seguro do veículo quando este se 

encontrasse ao serviço de outra instituição/colectividade. O Sr. Presidente do 

Executivo informou não ter a certeza se era ou não válido, mas que iria solicitar 

esclarecimentos à seguradora antes das viaturas serem emprestadas.-------------------

Colocado a votação os documentos em análise foram aprovados por unanimidade.-- 

Ponto 4. Apreciação e votação da proposta apresentada pela Exma. Sra. 

Emília Oliveira Mota Figueiredo para abate de dois ciprestes no Cemitério 

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

A proposta solicitava à Junta de Freguesia o abate de dois ciprestes no Cemitério 

Paroquial de Vila Nova de Tazem, junto à campa de família da Senhora Emília 

Oliveira Mota Figueiredo, por estes contribuírem para que a referida campa esteja 

permanentemente suja com folhas, resinas e excrementos de aves.----------------------- 

Após a análise e discussão foi a proposta colocada a votação tendo sido rejeitada 

com seis votos contra do Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-CDS/PP), da 

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

CDS/PP), da Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito (PPD/PSD-CDS/PP), do Sr. 

Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS/PP), da Sra. Célia Marisa 

Gonçalves da Costa Ferreira (O futuro é Vila Nova de Tazem) e do Sr. Manuel 

Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem). Votaram a favor do abate das 

arvores os senhores Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP) e 

António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) e com a abstenção 

do Sr. Victor Luís Guerra do Coito (PPD/PSD-CDS/PP). -------------------------------------- 
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A maioria entendeu não estarem esgotadas todas possibilidades de minimizar os 

problemas causados, mantendo os cedros. Entendeu também este órgão 

deliberativo que o abate dos cedros abriria um precedente, que no limite, obrigaria 

ao corte da totalidade dos cedros que povoam o cemitério da nossa localidade. No 

entanto, sensíveis ao problema entendeu a Assembleia de Freguesia, solicitar ao 

executivo da Junta que diligenciasse junto das entidades competentes, 

nomeadamente a URZE, Município de Gouveia ou até por administração directa da 

própria Junta de Freguesia uma intervenção urgente, que consiste no desbaste e 

limpeza de algumas arrancas dos referidos cedros, com o objectivo de reduzir a 

quantidade de lixo que ali se deposita, junto da sepultura.------------------------------------ 

 

Ponto 5. Apreciação do Relatório de actividades do 3º trimestre de 2014---- 
O senhor Presidente do executivo passou em análise o Relatório de actividades do 

3º trimestre de 2014 e prestou esclarecimentos sobre a execução dos vários itens do 

relatório.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6. Situação financeira do 3º trimestre de 2014;------------------------------- 

Sobre a situação financeira a 31 de Agosto de 2014, o senhor Presidente do 

executivo informou que a Junta possui 23.629,14 € em depósitos à ordem e 691,81€ 

em caixa, o que perfaz um total de 24.320,95 € e realçou o facto de, em menos de 

um ano de mandato, ter sido possível passar de 39.924,39 € para 24.056,16 € em 

compromissos por pagar, isto é uma redução de 40%. ---------------------------------------- 

Redução essa que poderia ter sido superior se a junta não tivesse sido obrigada a 

pagar os salários da Sra. Natália Lobão no período entre a  sua aposentação e a 

publicação em Diário da Republica, isto é durante três meses.------------------------------ 

Ponto 7. Outros assuntos do interesse da freguesia.-------------------------------- 

O Sr. Presidente do executivo informou a Assembleia sobre algumas das 

intervenções/ melhoramentos a executar durante os próximos meses: colocação de 

lombas idênticas às colocadas na estrada para Tazem, na Avenida João Paulo II 

(variante), nas imediações do acesso á E.B.2.3; colocação de sinalética vertical e 
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alteração da circulação na ruas do centro da vila, nomeadamente Rua padre 

Joaquim Vaz, Rua da Fonte e Travessas que confinam com estas ruas; colocação 

de gravilha em volta das sepulturas no cemitério (cada proprietário terá que custear 

a sua colocação); levantamento topográfico e catalogação das sepulturas do 

cemitério.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitou a palavra o António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) 

para, no âmbito da reorganização da circulação automóvel, fosse proibida a 

circulação de veículos pesados na urbanização Sol Nascente.------------------------------ 

Sobre a limpeza da Praceta da Pedra da Paciência, o Sr. Presidente da Assembleia 

propôs que Junta intercedesse junto da Câmara Municipal de Gouveia, para que 

esta obrigasse ao depósito de uma caução, aos proprietários das esplanadas, a qual 

reverteria para a Junta de Freguesia em caso de incumprimento no dever de asseio 

do referido espaço.---------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimentos do público, o senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia deu a sessão por encerrada, eram vinte e três 

horas e cinquenta 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 

 

________________________________ 

 


