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-----------------------------------------ACTA Nº 45------------------------------------ 1 

Ao décimo quinto dia de Julho 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 
A sessão foi iniciada com a chamada dos Membros da Assembleia, tendo-se verificado 5 
as seguintes presenças:----------------------------------------------------------------------------------- 6 
Sr. Viriato Alberto da Costa Pinto (PPD/PSD-CDS/PP)-------------------------------------------- 7 
Sr. Gustavo Joaquim Almeida Quintela (PPD/PSD-CDS/PP)----------------------------------- 8 
Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito (PPD/PSD-CDS/PP)------------------------------------------  9 
Sr. Vitor Luis Guerra do Coito (PPD/PSD-CDS/PP)---------------------------------------------------- 10 
Sra. Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira (O futuro é Vila Nova de Tazem)--------- 11 
Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem)-------------------------------------- 12 
Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) ------------------------------ 13 
Não estiveram presentes a Sra. Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de 14 
Andrade (PPD/PSD-CDS/PP)-------------------------------------------------------------------------------- 15 
Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-CDS/PP). -------------------------------- 16 
Estando reunido número legal de membros para deliberar, foi declarada aberta a sessão 17 
da Assembleia --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------------------------------------------------------ 19 
Sessão Ordinária de 16 de Abril de 2015-------------------------------------------------------------- 20 
I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”---------------------------------------------------- 21 

a) Apreciação e votação da Acta n.º 44 da Reunião da Sessão Ordinária de 16 de 22 
Abril de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir.------------------------- 24 
c) Direito de resposta do Presidente da Junta ou de quem o substitua.----------------- 25 

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”------------------------------------------------------------------- 26 
Ponto 1. Apreciação do plano de liquidação da dívida financeira da Junta de 27 
Freguesia---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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Ponto 2. Informação sobre a realização da edição de 2015 das Festas da Vila---------- 29 
Ponto 3. Relatório de actividades do 2º trimestre de 2015 ----------------------------------30 
Ponto 4. Situação financeira do 2º trimestre de 2015 ----------------------------------------- 31 
Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia.---------------------------------------- 32 

III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO---------------------------------------- 33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”---------------------------------------------------- 35 
a) Apreciação e votação da Acta n.º 44 da Reunião da Sessão Ordinária de 36 
16 de Abril de 2015.---------------------------------------------------------------------------------- 37 
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu início aos trabalhos colocando a 38 
acta da sessão anterior a votação. Não tendo havido intervenções, foi colocada à 39 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------ 40 
b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir. ------------------ 41 
Não tendo havido qualquer pedido de intervenção por parte dos membros da 42 
Assembleia de Freguesia passou-se de imediato ao Período de Ordem do Dia--------- 43 

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”------------------------------------------------------------------- 44 
Ponto 1. Apreciação do plano de liquidação da dívida financeira da Junta de 45 
Freguesia---------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Tomou a palavra o Sr. Presidente do Executivo para informar a Assembleia de como 47 
estava a decorrer o referido plano. Começou por lembrar que a dívida, à data da 48 
tomada de posse deste executivo, era de 40.919,07 euros e que plano de liquidação 49 
previa a amortização em parcelas de 1.500,00 euros mensais, de Junho de 2014 a 50 
Maio de 2016. No entanto, em virtude da passagem à reforma da Sra. Natália Lobão 51 
(Ex administrativa da Junta de Freguesia) foi possível acelerar esse processo. Nesta 52 
data a dívida é de 4.520,25 euros.-------------------------------------------------------------------- 53 
Informou ainda que o credor Sr. Eduardo Viegas, depois de, aquando da 54 
implementação do plano de liquidação, se ter recusado a receber uma verba de 500 55 
euros mensais, preferindo receber a verba no total quando houvesses disponibilidade 56 
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para isso, veio em Maio de 2015, exigir de forma veemente a sua liquidação, 57 
acrescida dos juros de mora. Mas além dessas verbas exigia também os juros de 58 
mora de uma factura paga em 2009, portanto ainda na vigência do executivo anterior, 59 
de trabalhos executados em 2004. Perante esta situação o executivo entendeu 60 
liquidar de imediato a divida no valor de 10.912,55 euros para deste modo cancelar a 61 
acumulação de mais juros decorrentes deste montante.---------------------------------------- 62 
Decidiu ainda pedir um parecer à ANAFRE sobre a licitude das exigências do 63 
credor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 
Ponto 2. Informação sobre a realização da edição de 2015 das Festas da Vila---- 65 
O Sr. Presidente do executivo informou que nas Festas 2015 iriam iniciar-se do dia 66 
25 de Junho com o XXIII Festival de Folclore de Vila Nova de Tazem e encerram no 67 
dia 2 de Agosto com o Convívio com o Emigrante. Nesta edição das Festas da Vila, 68 
os nove dias de festividades serão organizados pelas colectividades/associações e 69 
pela Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem. O Sr. Presidente deu também a 70 
conhecer aos membros da assembleia, o programa completo das Festas da Vila 71 
2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------   72 
Ponto 3. Relatório de actividades do 2º trimestre de 2015 ------------------------------ 73 
Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do executivo prestou algumas 74 
sucintas explicações sobre o referido relatório apenso à acta.------------------------------ 75 
Ponto 4. Situação financeira do 2º trimestre de 2015 ------------------------------------- 76 
Sobre a situação financeira a 30 de Junho de 2015, o senhor Presidente do 77 
executivo informou que a Junta possui 2.283,68 euros em depósitos à ordem e 78 
304,53 euros em caixa, num total de 2.688,22 euros.------------------------------------------- 79 
Os compromissos por pagar, como referido no ponto 1, totalizam 4.520,25 euros.----- 80 
Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia.----------------------------------- 81 
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia para solicitar aos 82 
respectivos membros que se inscrevessem e que colocassem as respectivas 83 
questões.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 
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Iniciou o período de intervenções, a Sra. Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira 85 
(O futuro é Vila Nova de Tazem) que ouvira com atenção as várias 86 
intervenções/obras realizadas na freguesia, mas gostaria de lembrar que as 87 
Travessas n.º 1 e 2 do Carvoeiro, mereciam também um arranjo ou pavimentação.---- 88 
A Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito (PPD/PSD-CDS/PP) perguntou se haveria 89 
algum modo de a Junta de Freguesia em articulação com a CMG agilizarem a 90 
recolha de “monos” (objectos como moveis, camas, eletrodomésticos etc.) para o 91 
ecocentro de Gouveia. Questionou ainda qual a razão pela qual as flores do 92 
monumento ao Emigrante não são regadas e perguntou ainda se a lomba que foi 93 
colocada na estrada de Rio Torto vai ser sinalizada.--------------------------------------------- 94 
Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem), antes de formular 95 
as suas perguntas, e pelo facto de também ser Presidente do Clube Futebol “Os 96 
Vilanovenses”, deu a conhecer o seu desagrado por no cartaz das Festas da Vila 97 
2015, à semelhança do que já tinha constatado nas redes sociais, estar anunciado 98 
um torneio quadrangular de veteranos no Campo Dª Aurélia de Moura, sendo que ao 99 
clube só hoje às 18h24m tinha chegado um email da Câmara Municipal de Gouveia a 100 
questionar se as instalações estavam disponíveis. Perguntou depois ao executivo se 101 
o Café/Restaurante Cunha estava a cumprir com a limpeza da esplanada, se haveria 102 
alguma hipótese de alterar as placas de sinalização que estão localizadas junto à 103 
Pastelaria Blogaromas e qual a subsidio que a Junta tinha previsto para o CFV para 104 
a época 2015/2016.--------------------------------------------------------------------------------------- 105 
Não havendo mais perguntas, o Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Sr. 106 
Presidente do executivo para que este prestasse os devidos esclarecimentos.----------107 
Sobre a pavimentação das Travessas n.º 1 e 2 do Carvoeiro, reconhece que é uma 108 
obra necessárias mas há questões prévias a resolver, tais como a autorização e 109 
compromisso dos proprietários dos terrenos contíguos em não taparem as saídas de 110 
água. Por outro lado na Travessa n.º1 há o problema do alargamento que não é 111 
autorizado por pelo menos um proprietário.-------------------------------------------------------- 112 
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No que concerne à recolha de monos, esta é feita em dias específicos pela CMG. Os 113 
objectos devem ser colocados junto aos contentores do lixo na véspera do dia 114 
marcado para a recolha, cabendo à pessoa interessada, a responsabilidade de 115 
informar e solicitar à Câmara a recolha dos monos. Lembrou ainda que seria 116 
necessário um documento do Ecocentro e uma guia de transporte para que a Junta 117 
pudesse proceder ao transporte desses objectos. Sobre as plantas junto à estátua do 118 
Emigrante, informou que as flores que foram colocadas são sazonais, pelo que, 119 
durante os meses de maior calor, ainda que regadas diariamente, as prímulas 120 
acabam por não resistir e secam.---------------------------------------------------------------------121 
Já sobre a lomba da estrada de Rio Torto, disse que a sinalização já se iniciou com a 122 
colocação dos sinais verticais e que irá estar atento à sinalização da lomba, mas que, 123 
pelo que foi informado, essa sinalização será colocada, no cumprimento do 124 
preceiituado no caderno de encargos da obra e que o empreiteiro terá que respeitar. 125 
Informou também estar a estudar uma alternativa para a colocação dos sinais que 126 
estão situados junto à Alminha do cruzamento da estrada de Rio Torto e a entrada 127 
para a urbanização Sol Nascente sugerindo a transferência do Cruzeiro para a 128 
rotunda do Sol Nascente, proposta que não reuniu consenso. A opção mais 129 
consensual foi a de transferir a Alminha para junto de um dos muros que ladeiam a 130 
estrada junto ao cruzamento.--------------------------------------------------------------------------- 131 
Passou depois a responder às questões colocadas pelo Sr. António José Correia 132 
Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem). Sobre a questão do torneio quadrangular 133 
informou que a junta desconhece quais os tramites necessários para solicitar a 134 
utilização do Campo D. Aurélia de Moura e que essa solicitação não é da 135 
responsabilidade da Junta. Aquilo que  se tinha limitado a fazer, foi colocar no cartaz 136 
das Festa de 2015 as informações que os responsáveis de cada colectividade ou 137 
associação lhe tinham transmitido.--------------------------------------------------------------------138 
---Sobre a limpeza da Praceta Pedra da Paciência junto ao Restaurante Cunha, 139 
transmitiu que a Junta de Freguesia já tinha apelado ao bom senso dos proprietários 140 
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do estabelecimento comercial em causa, mas de facto as coisas continuavam na 141 
mesma. Uma vez que é da responsabilidade da CMG a emissão da licença de 142 
ocupação do espaço da esplanada, deveria ser ela própria a fazer cumprir os 143 
requisitos de verificação da área ocupada e limpeza e asseio do local. Sugeriu ao Sr. 144 
Presidente da Assembleia de Freguesia que em nome do órgão a que preside e em 145 
nome do executivo, enviasse uma carta ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de 146 
Gouveia solicitando a intervenção dos órgãos fiscalizadores da autarquia, solicitação 147 
que foi aprovada por unanimidade. Sobre as placas sinalizadoras situadas junto à 148 
pastelaria Blogaromas, disse não haver alternativas viáveis e seguras para a sua 149 
colocação.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 
Devidamente autorizado, interveio o Sr. Tesoureiro do Executivo que sugeriu a 151 
alteração no sentido de circulação do trânsito do seguinte modo, permitir apenas o 152 
sentido ascendente da Rua D. Aurélia de Moura desde a Rua Dr. António Mendes 153 
até à Rua de São Miguel e desse modo as placas deixariam de prejudicar a 154 
visibilidade dos condutores, uma vez que a entrada na rua principal deixaria de ser 155 
feita através daquele cruzamento--------------------------------------------------------------------- 156 
Sobre um possível subsídio ao Clube Futebol “Os Vilanovenses” o Sr. Presidente do 157 
executivo começou por lembrar ao Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila 158 
Nova de Tazem) que a presença dele na Assembleia de Freguesia é como membro 159 
eleito desta e não como Presidente do Clube de Futebol os “Vilanovenses”. Referiu 160 
ainda que caso tenha alguma questão relacionada com a gestão do clube, deveria 161 
agendar uma reunião com o executivo de modo a apresentar as suas preocupações 162 
e problemas.  No entanto o Sr. Presidente do Executivo, respondeu que a Junta de 163 
Freguesia não tem previsto em orçamento a atribuição de qualquer subsídio para  164 
pagamento de prémios de jogo a jogadores. Lamentou ainda o facto da direcção do 165 
CFV não se ter associado, à semelhança da maioria das Associações e  166 
Colectividades, às Festas da Vila 2015 através da organização de um evento e 167 
consequente angariação de fundos. Retorquiu o Sr. António José Correia Gouveia 168 
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dizendo que o clube não se associou às Festas da Vila uma vez que à data da 169 
realização destas, não tinham sido ainda realizadas as eleições dos órgãos sociais 170 
para a época de 2015/2016. Respondeu o Sr. Presidente do Executivo para lamentar 171 
a dualidade de critérios do Sr.  António José Correia Gouveia, que para participar nas 172 
Festas da Vila, tinha que haver uma direcção eleita, mas que para pedir subsídios à 173 
junta  essa questão já era secundária.--------------------------------------------------------------- 174 
III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------- 175 

Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimentos do público, o senhor 176 
Presidente da Mesa da Assembleia deu a sessão por encerrada, eram vinte e três 177 
horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------178 
E eu, _________________________________, na qualidade de _________ 179 
secretário(a) da mesa, redigi esta acta, que depois de lida e aprovada vai ser 180 
assinada nos termos do n.º 2 do artº. 50.º do Regimento desta Assembleia.------------- 181 

 182 
O Presidente da Assembleia 183 

 184 
_______________________________ 185 

 186 
A Segundo Secretário 187 

 188 
________________________________ 189 


