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-----------------------------------------ACTA Nº 44------------------------------------ 1 

Ao décimo sexto dia de Abril de dois mil e quinze, no edifício sede desta autarquia, em 2 
conformidade com o preceituado no nº 1 e seguintes do artigo 11.º da Lei nº 75/2013, de 3 
12 de Setembro, reuniu, sob a presidência do Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto.--------------4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 
A sessão foi iniciada com a chamada dos Membros da Assembleia, tendo-se verificado 6 
as seguintes presenças: Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-CDS/PP), Sr. 7 
Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP), Sr. Victor Luís Guerra do Coito 8 
(PPD/PSD-CDS/PP), Sra. Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade 9 
(PPD/PSD-CDS/PP), Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS/PP), 10 
Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito, Sra. Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira (O 11 
futuro é Vila Nova de Tazem) e o Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de 12 
Tazem). O Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem), informou a 13 
mesa, via correio eletrónico, que não lhe era possível estar na sessão da Assembleia de 14 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Estando reunido número legal de membros para deliberar, foi declarada aberta a sessão 16 
da Assembleia --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------------------------------------------------------ 18 
Sessão Ordinária de 16 de Abril de 2015-------------------------------------------------------------- 19 
I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”---------------------------------------------------- 20 

a) Apreciação e votação da Acta n.º 43 da Reunião da Sessão Ordinária de 29 de 21 
Dezembro de 2014.------------------------------------------------------------------------------- 22 
b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir.------------------------- 23 
c) Direito de resposta do Presidente da Junta ou de quem o substitua.----------------- 24 

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”------------------------------------------------------------------- 25 
Ponto 1. Discussão e votação das contas de gerência do ano de 2014;---------- 26 
Ponto 2. Discussão e votação da proposta de regulamento do cemitério da 27 
Freguesia de Vila Nova de Tazem;------------------------------------------------------------------- 28 
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Ponto 3. Discussão e votação das proposta de alteração de taxas e demais 29 
receitas d o  c e m i té r i o  da Freguesia de Vila Nova de Tazem--------------------------- 30 
Ponto 4. Relatório de actividades à data de 10/04/2015; ---------------------------------- 31 
Ponto 5. Situação financeira à data de 31/03/2015; ----------------------------------------- 32 
Ponto 6. Outros assuntos do interesse da freguesia.---------------------------------------- 33 

III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO---------------------------------------- 34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”---------------------------------------------------- 36 
a) Apreciação e votação da Acta n.º 43 da Reunião da Sessão Ordinária de 29 de 37 

Dezembro de 2014.----------------------------------------------------------------------------- 38 
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu início aos trabalhos colocando a 39 
acta da sessão anterior a votação. Não tendo havido intervenções, foi colocada à 40 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------ 41 
b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir.------------------------- 42 
Prosseguindo os trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Manuel Cabral Lopes (O 43 
futuro é Vila Nova de Tazem), que pretendia saber se a ETAR (Estação de 44 
Tratamento de Águas Residuais) está em funcionamento e qual é a entidade 45 
responsável pela sua manutenção, porque segundo a sua opinião, a referida 46 
infraestrutura não funciona e com a aproximação do verão teme o aparecimento de 47 
insectos e maus cheiros.--------------------------------------------------------------------------------- 48 
c) Direito de resposta do Presidente da Junta ou de quem o substitua.----------------- 49 
O Sr. Presidente do executivo informou estar atento ao problema. Informou ainda 50 
que teve conhecimento que uma empresa estava a despejar lamas, provenientes 51 
de outras localidades, na ETAR. Alertou a Câmara Municipal de Gouveia e foi 52 
informado que esses despejos tinham sido autorizados pela empresa responsável, 53 
a Águas do Zêzere e Côa. A junta de freguesia contactou a referida empresa, 54 
tendo o engenheiro responsável confirmado a autorização e a disponibilidade para 55 
a realização de uma limpeza da ETAR. Para obviar o aparecimento de insectos, o 56 
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Sr. Presidente do executivo, solicitou à Câmara Municipal de Gouveia, cedros para 57 
plantar no perímetro daquela infraestrutura.----------------------------------------------------- 58 
II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”------------------------------------------------------------- 59 
Ponto 1. Discussão e votação das contas de gerência do ano de 2014;----- 60 
O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente do Executivo para 61 
que este, muito sucintamente, prestasse as informações que entendesse 62 
pertinentes sobre o documento em análise.----------------------------------------------------- 63 
O Sr. Presidente do Executivo começou por chamar à atenção sobre o nível de 64 
execução das Receitas 85,12%; evidenciou o valor das receitas da feira 65 
(4.121,50€) 98% do previsto; o acréscimo da receita do IMI (2.790,00€) em virtude 66 
da atribuição às freguesias de 1% do IMI urbano além dos habituais 100% de IMI 67 
rústico; a verba recebida da CMG (20.137,77€) na rubrica contratos 68 
interadministrativo; outras verbas provenientes de serviços culturais (3287,34€) 69 
das atividades como festas da vila, mercado de natal etc. e a venda de uma 70 
carrinha Renault 4L (1011,20€). As restantes receitas eram mais previsíveis, uma 71 
vez que são as que resultam da actividade da própria Junta de Freguesia como 72 
FFF, licenças de canídeos, inumações e vendas de sepulturas perpétuas no 73 
cemitério.------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 
No capítulo das Despesas, o valor de execução ficou pelos 68,79%.----------------------- 75 
Neste capítulo, o Sr. Presidente do executivo salientou a diminuição da despesa com 76 
pessoal, em virtude da saída da Sra. Natália em Abril de 2014, mas que só começou 77 
a produzir efeitos em Julho de 2014; na rubrica conservação de bens cuja dotação 78 
era de 38.300,00€ e a execução foi de 40,93%, sendo que a maior parte da verba 79 
gasta foi para o pagamento de compromissos do anterior mandato; informou terem 80 
sido atribuídos 3.220,00€ de apoios às colectividades e terem sido pagos 81 
compromissos no valor de 14.444,49€, da VINAL 2013, portanto também do anterior 82 
mandato. As restantes despesas, de um modo geral prendem-se com o normal 83 
funcionamento da junta, tais como combustíveis, produtos fitossanitários, leasing da 84 
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carrinha que termina já no próximo mês de Maio, seguros, reparações, aquisição de 85 
materiais etc.------------------------------------------------------------------------------------------------ 86 
De seguida passou a analisar as grandes opções do plano do ano de 2014, onde o 87 
resultado de 39,32% de nível de execução financeira global é enganador, isto porque 88 
do que estava agendado, apenas o arranjo dos lavadouros de Tazem não foram 89 
executados. A recuperação do caminho do Tezido/Corga foi executado em 54,39% 90 
(1.087,70€), a colocação de sinalização vertical foi executada em 94,84% 91 
(1.369,94€), a execução das bandas sonoras surgem no documento com execução 92 
0,00% porque foram custeadas na sua totalidade pela CMG e a criação do Espaço 93 
Cidadão, apesar já estar executada a obra, o empreiteiro só apresentou as facturas 94 
no ano de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------- 95 
Após as explicações do Sr. Presidente do executivo e de não terem sido solicitados 96 
esclarecimentos pelos membros da mesa, foi o documento submetido à votação e 97 
aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 98 
Ponto 2. Discussão e votação da proposta de regulamento do cemitério da 99 
Freguesia de Vila Nova de Tazem;---------------------------------------------------------------- 100 
Devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da Mesa, o Sr. Presidente do executivo 101 
informou que após as obras de requalificação, era necessário adequar o regulamento 102 
do cemitério da freguesia, isto porque além de ser uma obrigação legal, o anterior 103 
regulamento datava de 2/10/1965. Este regulamento prevê um conjunto de 104 
obrigações quer para as empresas que nele prestam serviço quer para as visitas e 105 
familiares dos defuntos.---------------------------------------------------------------------------------- 106 
Em relação às empresas, a obrigatoriedade do cumprimento de procedimentos 107 
quando às dimensões das sepulturas, colocação de produtos de aceleração da 108 
destruição das matérias orgânicas, limpeza dos locais de intervenção etc.; em 109 
relação às visitas e familiares a proibição de se fazerem acompanhar de animais de 110 
estimação, excepto animais guia, o uso de equipamentos de som, a obrigatoriedade 111 
de recolha das flores velhas e outros lixos e a sua colocação nos recipientes a eles 112 
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destinados etc.---------------------------------------------------------------------------------------------- 113 
O não cumprimento destas e de outras regras, que serão afixadas em placard junto à 114 
entrada do cemitério, ditarão a aplicação de multas e coimas que fazem parte 115 
integrante do documento Tabela de Taxas e demais Receitas do Cemitério.------------- 116 
Terminada a apresentação do documento e não havendo qualquer objecção, foi o 117 
mesmo colocado a votação e aprovado por unanimidade.-------------------------------------  118 
Ponto 3. Discussão e votação das proposta de alteração de taxas e demais 119 
receitas d o  c e m i té r io  da Freguesia de Vila Nova de Tazem----------------------- 120 
Na sequência da aprovação do documento do ponto anterior e em virtude de 121 
passarem a estar previstas coimas e multas que não figuravam no documento 122 
Taxas e Multas e Demais Receitas da Freguesia de Vila Nova de Tazem para o ano 123 
de 2015, aprovado na sessão 43 do passado dia 29 de Dezembro de 2014, é 124 
necessário que a Assembleia de Freguesia analise e vote as alterações agora 125 
propostas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 
Submetido a votação foi a proposta de alteração ao documento aprovado por 127 
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------  128 
Ponto 4. Relatório de actividades à data de 10/04/2015; -------------------------------129 
O senhor Presidente do executivo passou em análise o Relatório de actividades do 130 
1º Trimestre de 2015 e prestou esclarecimentos sobre a execução dos vários itens 131 
do relatório.----------------------------------------------------------------------------------------------- 132 
Ponto 5. Situação financeira à data de 31/03/2015; --------------------------------------133 
Sobre a situação financeira a 31 de Março de 2015, o senhor Presidente do 134 
executivo informou que a Junta possui 15.740,35 € em depósitos à ordem e 406,62 € 135 
em caixa, o que perfaz um total de 16.146,97 €. -------------------------------------------------136 
Quanto a compromissos por pagar a verba cifrava-se à data em 15.432,80€-----------137 
Há ainda a verba de 3.600,85 € de facturas por liquidar, referentes a obras no 138 
Cemitério.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 
Ponto 6. Outros assuntos do interesse da freguesia.-------------------------------O 140 
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Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros da mesa que colocassem as 141 
todas as questões que quisessem ver esclarecidas pelo Sr. Presidente do executivo. 142 
Solicitou a palavra a Sra. Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de 143 
Andrade (PPD/PSD-CDS/PP), para perguntar ao executivo se estava prevista 144 
alguma intervenção no Parque Infantil uma vez que alguns dos equipamentos estão 145 
inoperacionais. Sugeriu também que fosse reforçada a iluminação do local de modo 146 
a dissuadir o vandalismo. O Sr. Presidente informou que é frequente a intervenção 147 
dos funcionários da junta na reparação dos equipamentos, mas sobre os actos de 148 
vandalismo pouco pode fazer além de alertar as forças de segurança. Sobre o 149 
reforço da iluminação, registou a sugestão.-------------------------------------------------------- 150 
III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------------------151 
Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimentos do público, o senhor 152 
Presidente da Mesa da Assembleia deu a sessão por encerrada, eram vinte e três 153 
horas e cinquenta minutos. ----------------------------------------------------------------------------154 
E eu, Victor Luís Guerra do Coito, na qualidade de segundo secretário da mesa, 155 
redigi esta acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos do n.º 2 156 
do artº. 50.º do Regimento desta Assembleia.----------------------------------------------------- 157 

 158 
O Presidente da Assembleia 159 

 160 
_______________________________ 161 

 162 
A Segundo Secretário 163 

 164 
________________________________ 165 


