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-----------------------------------------ACTA Nº 46------------------------------------ 1 

Ao segundo dia de Outubro 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 
Sra. Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira (O futuro é Vila Nova de Tazem) ------------  10 
Sra. Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD-CDS/PP) ---- 11 
Sr. António José Correia Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) ------------------------------ 12 
Não estiveram presentes o Sr. Alberto António da Rocha Oliveira Pinto (PPD/PSD-13 
CDS/PP). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Sr. Manuel Cabral Lopes (O futuro é Vila Nova de Tazem) ----------------------------------------- 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 2 de Outubro de 2015----------------------------------------------------------- 19 
I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”---------------------------------------------------- 20 

a) Apreciação e votação da Acta n.º 45 da Reunião da Sessão Ordinária de 15 de 21 
Julho de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------- 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. Informação sobre a proposta de atribuição de topónimo--------------------------- 26 
Ponto 2. Relatório de actividades do 3º trimestre de 2015 ----------------------------------- 27 
Ponto 3. Situação financeira do 3º trimestre de 2015 ----------------------------------------- 28 
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Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia.---------------------------------------- 29 
III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO---------------------------------------- 30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”---------------------------------------------------- 32 
a) Apreciação e votação da Acta n.º 45 da Reunião da Sessão Ordinária de 33 
15 de Julho de 2015.--------------------------------------------------------------------------------- 34 
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu início aos trabalhos colocando a 35 
acta da sessão anterior a votação. Não tendo havido intervenções, foi colocada à 36 
votação, tendo sido aprovada com uma abstenção do Sr. António José Correia 37 
Gouveia (O futuro é Vila Nova de Tazem) e os votos favoráveis dos restantes 38 
membros ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir. ------------------ 40 
Não tendo havido qualquer pedido de intervenção por parte dos membros da 41 
Assembleia de Freguesia passou-se de imediato ao Período de Ordem do Dia--------- 42 

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”------------------------------------------------------------------- 43 
Ponto 1. Informação sobre a proposta de atribuição de topónimo-------------------- 44 
Tomou a palavra o Sr. Presidente do Executivo para explicar à Assembleia a 45 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO AO TROÇO DA ESTRADA 46 
MUNICIPAL VILA NOVA DE TAZEM-RIO TORTO-EN17, ENTRE O 47 
CRUZAMENTO DA AVENIDA JOÃO DE DEUS BORGES BATISTA E A RUA 48 
ANTÓNIO TAVARES SEGURÃO----------------------------------------------------------------- 49 
Considerando que, de acordo com estipulado no n.º 3 do art.º 5 do 50 
Regulamento 440/2008 que define as regras de Toponímia e Numeração da 51 
Polícia do Município de Gouveia, compete às Juntas de Freguesia a submissão 52 
de propostas de atribuição de topónimos, à Comissão de Toponímia, é do 53 
interesse da população que todos os arruamentos dentro e fora da área urbana 54 
da Freguesia tenham atribuído um nome que os identifique nomeadamente 55 
quando nesses arruamentos existam habitações e pessoas a residir. ---------------- 56 
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O troço da Estrada Municipal Vila Nova De Tazem - Rio Torto-EN17, entre o 57 
cruzamento da Rua António Tavares Segurão e da Rua João de Deus Borges 58 
Batista tem diversas habitações já construídas, existindo a possibilidade da 59 
obtenção de licença municipal para novas construções. Por definição, e de 60 
acordo com a alínea f) do art.º 2, atribui-se o nome de estrada ao “espaço 61 
público, com percurso predominantemente não urbano, que estabelece a ligação 62 
com vias urbanas”------------------------------------------------------------------------------------- 63 
Propõe a Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem: A atribuição do Topónimo 64 
“ESTRADA DA CUMIEIRA” ao referido troço que se desenvolve no sentido 65 
nascente-poente. O início da numeração será atribuído de nascente para poente 66 
da estrada; As portas, portões ou cancelas dos edifícios serão numeradas a 67 
partir do início da estrada, sendo atribuídos números pares às portas, portões 68 
ou cancelas que fiquem à direita de quem segue para poente e números ímpares 69 
às portas, portões ou cancelas que fiquem à esquerda; O troço proposto 70 
atravessa uma zona denominada por “Cumieira”. Refira-se ainda a existência de 71 
uma alminha que desde sempre é denominada por “Alminha da Cumieira”, razão 72 
pela se justifica o nome proposto pela Junta de Freguesia.------------------------------73 
Embora a proposta não carece de aprovação, entendeu a Assembleia manifestar 74 
o seu acordo total, tendo ainda sugerido ao Sr. Presidente da Junta, o 75 
levantamento de todas as ruas que ainda não tem denominação.--------------------- 76 
Ponto 2. Relatório de actividades do 3º trimestre de 2015 ------------------------------ 77 
Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do executivo prestou algumas 78 
sucintas explicações sobre o referido relatório apenso à acta.------------------------------ 79 
Ponto 3. Situação financeira do 3º trimestre de 2015 ------------------------------------- 80 
Sobre a situação financeira a 31 de Agosto de 2015, o senhor Presidente do 81 
executivo informou que a Junta possui 14.397,52 euros em depósitos à ordem e 82 
386,27 euros em caixa, num total de 14.783,79 euros.----------------------------------------- 83 
Os compromissos por pagar totalizam o valor de 4.520,25 euros.-------------------------- 84 
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Continua por resolver o problema com o Sr. Eduardo Viegas que já tinha sido 85 
abordado na reunião anterior. Apesar de a junta de freguesia ter pago 10.912,55 86 
euros, aquilo que entendia ser a totalidade da divida, foi surpreendida com a 87 
liquidação dos juros, mantendo-se assim em aberto parte da divida.----------------------- 88 
Ponto 5. Outros assuntos do interesse da freguesia.----------------------------------- 89 
Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia para solicitar aos 90 
respectivos membros que se inscrevessem e que colocassem as respectivas 91 
questões.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 
Iniciou o período de intervenções, a Sra. Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira 93 
(O futuro é Vila Nova de Tazem) para questionar o Sr. Presidente do Executivo sobre 94 
quais as entidades que se podem candidatar aos programas de apoio da Câmara 95 
Municipal e se a Junta tinha feito alguma candidatura. Perguntou ainda se a Junta 96 
tinha interferência, isto é, se tinha alguma influência, no destino a dar aos edifícios 97 
municipais existentes em Vila Nova de Tazem, nomeadamente ao edifício da Ex- 98 
Cantina Escolar e da Ex- Pré Primária.-------------------------------------------------------------- 99 
Tomou a palavra o Sr. Presidente do Executivo para esclarecer que as candidaturas 100 
são exclusivas das Juntas de Freguesia. A Junta pretendeu candidatar-se para 101 
efectuar a substituição do telhado da sua sede, mas não conseguiu em tempo útil 102 
reunir os três orçamentos necessários e exigidos no regulamento, uma vez que o 103 
período para a apresentação de candidaturas era diminuto. Fá-lo-à no próximo ano, 104 
pois a candidaturas são anuais. Referiu a titulo de exemplo daquilo que poderá ser 105 
uma candidatura enquadrável no âmbito deste fundo de apoio às Juntas de 106 
Freguesia a reformulação das instalações sanitárias públicas, tendo para isso 107 
solicitado a elaboração do projecto aos serviços da Câmara Municipal de Gouveia.---- 108 
Sobre a segunda questão apresentada, o Sr. Presidente do Executivo esclareceu 109 
que a junta será sempre ouvida na definição do destino a dar aos edifícios municipais 110 
existentes da freguesia aliás como tem acontecido sobre todo e qualquer assunto 111 
referente à Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------- 112 
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Sobre o edifício da antiga Cantina Escolar, está já definido que a Câmara Municipal 113 
irá fazer um protocolo de cedência das instalações dos dois edifícios e será a Junta a 114 
decidir o que fazer em ambos os casos, Relativamente ao edifício da antiga Cantina 115 
Escolar, é pretensão do executivo cedê-la às várias colectividades, instituições, 116 
grupos de cidadãos, mas sempre pontualmente e nunca a título definitivo. Sobre o 117 
edifício da antiga Pré-primária, a Junta tem um projecto para aquele espaço e que a 118 
seu tempo tornará público. ------------------------------------------------------------------ 119 
Antes de terminar, o Sr. Presidente do executivo informou ainda a Assembleia que a 120 
edição da VINAL 2015 se irá realizar nos dias 24 e 25 de Outubro.------------------------- 121 
III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------- 122 

Não havendo mais pedidos de intervenção ou esclarecimentos do público, o senhor 123 
Presidente da Mesa da Assembleia deu a sessão por encerrada, eram vinte e duas 124 
horas e quarenta minutos. -----------------------------------------------------------------------------125 
E eu, Claudia Vanessa da Costa Brito na qualidade de secretária da mesa, redigi 126 
esta acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos do n.º 2 do art.º 127 
50.º do Regimento desta Assembleia.---------------------------------------------------------------- 128 

 129 
O Presidente da Assembleia 130 

 131 
_______________________________ 132 

 133 
A Segundo Secretário 134 

 135 
________________________________ 136 


