ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE TAZEM
1

-----------------------------------------ACTA Nº 43------------------------------------

2

Ao vigésimo nono dia de dezembro de dois mil e catorze, no edifício sede desta autarquia,

3

em conformidade com o preceituado no nº 1 e seguintes do artigo 11.º da Lei nº 75/2013,

4

de 12 de Setembro, reuniu, sob a presidência do Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto.---------

5

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

6

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

7

as seguintes presenças: Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-CDS/PP), Sr.

8

Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP), Sr. Victor Luís Guerra do Coito

9

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

10

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

11

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

12

António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem), e o Sr. Manuel Cabral

13

Lopes(O futuro é Vila Nova de Tazem). A Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito

14

(PPD/PSD-CDS/PP) enviou à mesa uma carta (em anexo) informando que por razões

15

profissionais não lhe era possível estar na sessão da Assembleia de Freguesia. Foi

16

substituída pelo Sr. Fernando Manuel Pinto dos Santos, eleito pela lista do PPD/PSD-

17

CDS/PP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

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

19

da Assembleia ---------------------------------------------------------------------------------------------------

20

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

21

Sessão Ordinária de 29 de Dezembro de 2014-------------------------------------------------------

22

I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”

23

a) Apreciação e votação da Acta n.º 42 da Reunião da Sessão Ordinária de 25 de

24

setembro de 2014.---------------------------------------------------------------------------------

25

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

26

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

27

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”--------------------------------------------------------------------

28

Ponto 1. Discussão e votação da proposta de alteração de taxas e demais
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receitas da Freguesia de Vila Nova de Tazem-------------------------------------------------

30

Ponto 2. Discussão e votação da proposta de orçamento e grandes opções do

31

plano para o ano de 2015.---------------------------------------------------------------------------

32

Ponto 3. Relatório de actividades à data de 15/12/2014; ----------------------------------

33

Ponto 4. Situação financeira à data de 30/11/2014; -----------------------------------------

34

Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia.----------------------------------------

35

III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO-------------------------------------------------

36

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

37

I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”

38

Apreciação e votação da Acta n.º 42 da Reunião da Sessão Ordinária de 25 de

39

setembro de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------

40

O Presidente da Assembleia de Freguesia deu início aos trabalhos colocando a acta da

41

sessão anterior a votação. Foi aprovada com oito votos favoráveis e uma abstenção do

42

Sr. Fernando Manuel Pinto dos Santos, eleito pela lista do PPD/PSD-CDS/PP----------------

43

Por não haver inscrições para intervenções, passou-se de imediato para o Ponto II da

44

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------

45

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”--------------------------------------------------------------------

46

Ponto 1. Discussão e votação da proposta de alteração de taxas e demais receitas da

47

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

48

Tomou a palavra o Sr. Presidente do Executivo para dar uma breve explicação sobre

49

os pequenos acertos nos valores de algumas taxas e sobre a criação da taxa de

50

colocação de gravilha no cemitério, valor que se pretende que seja utilizada na sua

51

requalificação, nomeadamente na pavimentação das travessias entre os talhões com

52

cubos de granito. ---------------------------------------------------------------------------------------------

53

Posta a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------

54

Ponto 2. Discussão e votação da proposta de orçamento e grandes opções do plano

55

para o ano de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------

56

Tomou a palavra o Sr. Presidente do Executivo para dar uma explicação sucinta sobre o
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documento em análise.-----------------------------------------------------------------------------------------

58

Começou por fazer algumas considerações sobre o item das receitas, congratulando-se

59

com o facto das Juntas de Freguesia passarem a ter direito a 100% das receitas do IMI

60

rústico e 1% do urbano, pela quase duplicação da receita da Feira Mensal fruto da acção

61

de cobrança das taxas de ocupação dos lugares dos feirantes antes da sua entrada no

62

recinto da feira. Referiu ainda que por este facto, neste momento, não existe nenhum

63

feirante que não pague esta taxa, incrementando deste modo a receita da feira mensal.----

64

Já no capítulo das despesas, a aposentação da Senhora Natália, contribui para uma

65

diminuição

66

Sobre as grandes Opções do Plano, o Senhor Presidente do Executivo, informou que se

67

iria proceder à requalificação do cemitério. Os trabalhos previstos passam pela execução

68

de passeios em cubos de granito, na travessia dos diversos talhões. Será ainda

69

requalificada a rede de abastecimento de águas dentro do recinto. No cemitério novo será

70

executado um passeio junto da fila de sepulturas quer agora está a ser ocupada, de modo

71

a fechar esse talhão e começar um novo com a colocação de um passeio de

72

paralelepípedo junto à última fila de sepulturas.----------------------------------------------------

73

Outra das obras de maior relevância a executar durante o ano de 2015 será a colocação

74

da rede de águas pluviais na Rua Dr. António Mendes, desde a rotunda até ao

75

entroncamento com a Rua de São Miguel, junto ao minimercado aí existente.-----------------

76

Referiu ainda que em Paçoinhos será requalificada a zona à cota alta do Jardim na Av.

77

António Martins Almeida que será alvo de um estudo que melhore a segurança daquela

78

zona, tanto para os automóveis como para os peões que ali circulam.----------------------------

79

A junta continuará a apostar na colocação da sinalização rodoviária vertical de toda a

80

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

81

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia para perguntar se havia alguma dúvida

82

ou se alguém pretendia algum esclarecimento. Não tendo recebido qualquer pedido,

83

colocou o documento em análise à votação, tendo sido aprovado por unanimidade----------

84

Ponto 3. Relatório de actividades à data de 15/12/2014------------------------------------------

significativa

desta

rúbrica.----------------------------------------------------------------
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O senhor Presidente do executivo passou em análise o Relatório de actividades do 4º

86

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

87

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

88

Ponto 4. Situação financeira à data de 30/11/2014------------------------------------------------

89

Sobre a situação financeira a 30 de Novembro de 2014, o senhor Presidente do executivo

90

informou que a Junta possui 26.572,61 € em depósitos à ordem e 431,38€ em caixa, o

91

que perfaz um total de 27.003,99 €. -----------------------------------------------------------------------

92

O Sr. João Manuel Costa Ferrão, Tesoureiro do Executivo, esclareceu que no valor de

93

depósitos à ordem, está incluída a verba proveniente do IEFP como adiantamento para o

94

pagamento dos ordenados aos quatro elementos a prestar serviço no âmbito do

95

Programa CEI Património.------------------------------------------------------------------------------------

96

Quanto a compromissos por pagar a verba cifrava-se à data em 22.806,16€------------------

97

Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia.----------------------------------------------

98

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros da mesa que colocassem as todas

99

as questões que quisessem ver esclarecidas e que o Sr. Presidente do Executivo

100

responderia no final.---------------------------------------------------------------------------------------------

101

O Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem) pediu explicações de qual a

102

razão da Junta de Freguesia não procede à limpeza dos baldios, à sua terraplanagem e

103

colocação do entulho num terreno sinalizado para o efeito;------------------------------------------

104

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

105

perguntou como foi resolvida a situação dos ciprestes do cemitério em resposta à carta da

106

endereçada à Assembleia na sessão anterior;-----------------------------------------------------------

107

O Sr. Fernando Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD-CDS/PP) perguntou qual a ideia da

108

Junta para as casas de banhos públicas da avenida e se não seria de ponderar o seu

109

encerramento à noite. Questionou ainda sobre a possibilidade de se proceder ao corte

110

das raízes das árvores na estrada para Rio Torto;------------------------------------------------------

111

O Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-CDS/PP) perguntou se já havia alguma

112

novidade em relação ao que fazer no edifício das escolas velhas;---------------------------------
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O Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS/PP) perguntou qual o

114

número de lombas que o executivo tinha previsto construir e se no âmbito da sinalização

115

rodoviária estava previsto condicionar o estacionamento junto à Capela de Santo

116

António;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117

Sr. Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP) solicitou que fosse reforçada

118

a sinalização das lombas de estrada para Tazem;------------------------------------------------------

119

O Sr. António José Correia Gouveia ( O Futuro é Vila nova de Tazem) questionou sobre a

120

possibilidade de deslocação do Ecoponto da Av. Dr. Joaquim Borges para outro local.------

121

Tomo a palavra o Sr. Presidente do Executivo para as respostas às questões formuladas.

122

Começou por esclarecer o Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem) que

123

não é colocado lixo nos terrenos baldios desde 2013. Reconheceu haver uma situação de

124

difícil solução, a eliminação dos entulhos lá colocados, e que só uma intervenção conjunta

125

Junta/ Câmara Municipal poderá resolver o problema.-------------------------------------------------

126

Sobre os cedros do cemitério, questão Sra. Susana Isabel Marques dos Santos Seara

127

Pires de Andrade (PPD/PSD-CDS/PP), o Sr. Presidente informou que foi com o pessoal

128

da Junta que procedeu à limpeza do local e cortou os “galhos velhos”.---------------------------

129

Em resposta ao Sr. Fernando Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD-CDS/PP), informou

130

que estava a ser pensada uma solução que evitasse a utilização indevida do local,

131

nomeadamente a colocação de uma cobertura logo que seja possível. Entende ainda não

132

fazer sentido encerrar aquele equipamento à noite, pelo facto de em vez de as pessoas

133

fazerem ali as necessidades passarem a fazê-las na rua em espaço público. Em relação

134

às raízes na estrada de Rio Torto, informou que essa é uma questão que há algum tempo

135

tem vindo a ser tratada com o Sr. Presidente da Câmara, tendo a conformação por parte

136

deste que a estrada iria ser requalificada muito em breve e que nessa altura seriam

137

cortadas as raízes. No entanto era intenção da Junta, a pedido da Câmara Municipal de

138

Gouveia, solicitar aos proprietários dos terrenos que confrontam com a referida estrada

139

para que limpassem uma faixa de terreno junto à mesma, evitando que nascessem mais

140

arvores--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sobre as escolas velhas, em resposta ao Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-

142

CDS/PP), espera que no novo quadro comunitário “Portugal 2020”, exista algum

143

programa onde seja possível encaixar a requalificação daquele edifício e construir lá a

144

biblioteca e eventualmente a instalação das colectividades que não possuem sede----------

145

Sobre as lombas limitadoras de velocidade e o condicionamento do estacionamento junto

146

à capela de Santo António, em resposta ao Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto

147

(PPD/PSD-CDS/PP), informou que faltava apenas colocar mais uma lomba na estrada de

148

Paçoínhos. Quanto ao estacionamento disse já ter refletido sobre o assunto e que

149

possivelmente a sinalização vertical naquela zona terá que ser reformulada de modo a

150

que o estacionamento seja feito de modo mais organizado e que possibilite a fluência do

151

trânsito para a Rua do Chanzal-------------------------------------------------------------------------------

152

Solicitou a palavra o Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem) para,

153

sobre este assunto, sugerir a transferência da capela de Santo António para outro local.

154

Segundo ele não seria difícil chegar a acordo com o dono do “Quintal da Sra. Zezinha”

155

para que este autorizasse a colocação da capela naquele espaço. Quanto à transferência

156

da capela, na sua óptica, era um processo simples, através da numeração das pedras.----

157

Em resposta ao Sr. Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP) informou

158

terem sido já adquiridos sinalizadores refletores tipo olho de gato para colocar no

159

pavimento junto às lombas.------------------------------------------------------------------------------------

160

possibilidade estava em estudo a deslocalização dos Eco Ponto. A melhor solução era a

161

colocação do Eco Ponto no terreno do Sr. Maximiano, onde existem uns diospireiros em

162

frente ao quartel da GNR. -------------------------------------------------------------------------------------

163

Em resposta ao Sr. António José Correia Gouveia (O Futuro é Vila Nova de Tazem) disse

164

que na Avenida não vislumbrava nenhum local passivel de serem colocados os

165

ecopontos, a não ser onde actualmente eles se situam. Uma das soluções que

166

eventualmente poderia ser estudada, seria a sua deslocação para o terreno do Sr.

167

Maximiano, onde existem uns diospireiros, em frente ao quartel da GNR. ----------------------

168

Respondidas que foram todas as questões colocadas pelos membros da assembleia, o
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Sr. Presidente do Executivo informou ainda que iriam iniciar-se as obras de construção da

170

saída dos Bombeiros Voluntários directamente para a rotunda--------------------------------------

171

III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO---------------------------------------------------

172

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

173

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

174

e cinquenta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------

175

E eu, Victor Luís Guerra do Coito, na qualidade de segundo secretário da mesa, redigi

176

esta acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos do n.º 2 do artº. 50.º

177

do Regimento desta Assembleia.----------------------------------------------------------------------------

178
179

O Presidente da Assembleia

180
181

_______________________________

182
183

A Segundo Secretário

184
185

________________________________

