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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GOUVEIA
(S. PEDRO E S. JULIÃO)
ACTA Nº 1/2013 – Reunião da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Gouveia (S.
Pedro e de S. Julião), realizada no dia trinta de Dezembro de dois mil e treze. ----------------------------Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, na Sede da Freguesia de S. Pedro
e S. Julião, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia
de S. Pedro e S. Julião de Gouveia, conforme convocatória e ordem de trabalhos que se anexa a
esta Acta e dela faz parte integrante (Doc. 1). ------------------------------------------------------------------------ Verificaram-se as presenças do órgão executivo e dos seguintes membros da Assembleia de
Freguesia: Senhoras Joaquina Melo, Conceição Salvador, Judite Portugal e Carla Sousa e dos
Senhores Augusto Dias, em substituição de António Costa Simões (Doc. 2), Carlos Alberto Sario,
em substituição de Rubén Figueiredo (Doc. 3), José Maria Vicente, Miguel Menezes e Rui
Nascimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Senhora Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão. -------------------------------------- I -PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. -----------------------------------------Depois de dadas as boas vindas aos presentes e ter apelado à tolerância e à partilha entre
todos, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, deu a palavra aos membros
que entretanto se haviam inscrito para intervir.----------------------------------------------------------------------José Maria Vicente desejou um bom ano de 2014 e que os trabalhos decorram em ambiente
de colaboração; Augusto Dias apresentou um voto de pesar pelo falecimento do senhor José Luís
Carvalho, tendo sido aprovado por unanimidade; Rui Nascimento apresentou também um voto de
pesar pelo falecimento do senhor Bento Soares Couceiro, tendo sido igualmente aprovado por
unanimidade; Carlos Alberto Lucas, apresentou uma saudação pelo aniversário do Núcleo de
Desporto e Cultura de Gouveia; Conceição Salvador, apresentou também uma saudação pelo
aniversário do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia; Judite Portugal apresentou um voto
congratulação pelo trabalho desenvolvido em prol dos animais pelo “Cantinho da Lili”, que foi
aprovado por unanimidade; congratulou-se com o arranjo do espaço envolvente ao Centro de
Saúde e mostrou o seu desagrado pelas obras executadas frente aos Paços de Concelho e alertou
para a falta da placas laterais da paragem do “Estrelinha”, na urbanização Mira Serra.--------------------O senhor Presidente da Junta de Freguesia iniciou a sua intervenção apresentando
cumprimentos a todos os presentes e pediu que a convocação para as reuniões ordinárias fossem
feitas de forma informal, bastando o envio de correio normal e/ou correio electrónico, obviandose assim a burocracias e despesas desnecessárias, sugestão essa que foi aceite por todos.--------------- Propôs à Assembleia que as deliberações da presente reunião fossem aprovadas em minuta,
para efeito de execução e imediata eficácia externa, tendo sido aprovada por unanimidade. ---- ------ Continuando a sua intervenção, afirmou que o executivo comungava dos sentimentos de
pesar apresentados pelo falecimento de José Luís Carvalho e Bento Couceiro, elogiou as duas
instituições saudadas e o empenho das mesmas a nível da cultura e desporto que têm elevado o
nome de Gouveia. Enalteceu o trabalho desenvolvido em prol da causa animal, desenvolvido a
título particular, por Liliana dos Santos, do “Cantinho da Lili” acrescentando que em Assembleias
Municipais tem vindo a reiterar a necessidade de um novo canil municipal com as devidas
condições higieno-sanitárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------------PONTO 1: Regimento da Assembleia de Freguesia-----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia introduziu, então, o primeiro tema da ordem de
trabalhos, sugerindo que fosse criada uma comissão para elaborar um novo regimento, para ser
apresentado na próxima Assembleia, ganhando-se assim em tempo e eficácia. Foi decidido com o
acordo dos presentes que a referida comissão fosse constituída pela Presidente da Mesa da
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Assembleia, Joaquina Melo, Presidente da Junta, João Amaro e pelos membros Conceição
Salvador e Rui Nascimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2: Proposta de adesão à ANAFRE ------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta, fez a apresentação da proposta adesão à ANAFRE (Doc. 3),
tendo reforçado as vantagens da adesão da Freguesia que, no fundo, materializa o que já se
passava antes da agregação em que, tanto S. Pedro como S. Julião, já eram sócias daquela
associação nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra José Maria Vicente para dizer que também a sua bancada concordava com a
adesão da Freguesia à ANAFRE, tratando-se de uma matéria pacífica.------------------------------------------ Colocada a proposta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade.--------------------------------- PONTO 3: Proposta de Aceitação de Competências a Delegar pela Câmara Municipal de
Gouveia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a apresentação da proposta do executivo
(Doc.4), contextualizando o tema no quadro da nova Lei nº 75/2013, afirmando o interesse e
disponibilidade da Freguesia em poder vir a subscrever todo e qualquer acordo de execução ou
contrato inter-administrativo com o Município, já que entende que as Juntas de Freguesia, em
muitos domínios, conseguem ser mais eficazes na resolução de determinado tipo de tarefas e
acções que são da responsabilidade municipal.----------------------------------------------------------------------- Usou da palavra José Maria Vicente para corroborar as palavras do Senhor Presidente da
Junta, considerando que os munícipes ficarão melhor servidos se for a Freguesia a desempenhar
algumas das competência que são de âmbito municipal.----------------------------------------------------------- Colocada à votação, foi esta proposta aprovada por unanimidade.-----------------------------------------PONTO 4: Proposta do Orçamento Intercalar (21 de outubro a 31 de dezembro de 2013)---------- Coube ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, em nome do executivo, fazer a
apresentação da proposta correspondente a este Orçamento Intercalar (Doc. 5), referindo que
este decorre de normas impostas pelo Tribunal de Contas, na sequência dos processos de
agregação de Freguesias; referiu ainda que se trata de um documento meramente técnico, que
não pode expressar aquelas que vão ser as grandes opções da Freguesia, porquanto ele
corresponde a um curto período de vigência.------------------------------------------------------------------------- José Maria Vicente usou da palavra para colocar uma dúvida que se prendia com o facto de a
proposta de Orçamento não expressar, na totalidade, os saldos decorrentes das gerências de S.
Pedro e S. Julião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta explicou que, nesta proposta de Orçamento Intercalar, apenas
se faz alocar a parte do saldo que se entende necessária paras as despesas da gestão até ao final
do ano, referindo que o remanescente, ou seja, o saldo real que se vier a verificar, terá a sua
inscrição em sede de Revisão Orçamental, no próximo ano, como determinam as boas regras de
gestão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocada à votação foi a proposta de Orçamento Intercalar aprovada com cinco votos a favor
e quatro abstenções.---------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 5: Proposta de Regulamento e Tabela de Taxas para 2014---------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta, apresentou a proposta de Regulamento e Tabela de Taxas para
2014 (Doc. 6), referindo que as mesmas foram elaboradas com base na média das taxas
existentes das duas freguesias agregadas, obedecendo assim a um critério de uniformidade, e que
a mesma se enquadra, agora, no novo quadro criado pela Lei nº 73/2013.------------------------------------ Rui Nascimento solicitou esclarecimentos sobre o procedimento da utilização da viatura de
nove lugares, bem como da utilização dos espaços da Freguesia, aos quais o Senhor Presidente da
Junta deu a devida informação.------------------------------------------------------------------------------------------- Posta a votação, foi a proposta de Regulamento e Tabela de Taxas aprovada com 5 votos a
favor e quatro abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------Av. 25 de Abril, n.º 2 * 6290-554 GOUVEIA
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----PONTO 6: Proposta do Orçamento, PPI e Quadro de Pessoal para 2014---------------------------------- O senhor Presidente da Junta introduziu este ponto, explicitando a proposta do executivo
(Doc. 7) começando por referir que, infelizmente, a receita actual do FFF é menor que a soma da
receita duas anteriores freguesias agregadas e que, ainda assim, esta é a principal receita com
que a Freguesia pode contar, já que se depende a 95% do Orçamento Geral do Estado, sendo as
receitas próprias da Freguesia meramente residuais. Daí entender que a proposta de Orçamento
e PPI para 2014 tenham de obedecer a dois critérios fundamentais que estiveram na base da
elaboração desta proposta: rigor e objectividade. Referiu ainda que apesar da exiguidade dos
recursos financeiros pensa ser possível não defraudar algumas das expectativas que os cidadãos
em nós depositam, realçando as apostas em algumas acções imateriais, de grande alcance social,
como são os casos do apoio às escolas, colectividades e instituições, a execução do programa de
ocupação de tempos livres para a juventude, o alargamento da rede de internet sem fios, entre
outras, bem como o projecto a executar no Baldio de prevenção de fogos florestais com a
execução da rede primária de faixas de gestão combustível.------------------------------------------------------ Usou da palavra Miguel Meneses para ser elucidado sobre a diferença existente entre as
rubricas (06 03 01 05- IEFP- contratos de Emprego Inserção/Estágios Profissionais) e (01 01 09Pessoal em qualquer outra situação), tendo o senhor presidente esclarecido que a diferença a que
alude se deve à comparticipação da Junta nos estágios profissionais, enquanto os Contratos de
Emprego e Inserção, no que respeita aos estágios do âmbito do património, não têm quaisquer
encargos para a Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- José Maria Vicente pediu esclarecimentos sobre o investimento previsto com o projecto a
executar no Baldio, no quadro da prevenção de incêndios, ao que o Senhor Presidente da Junta
respondeu que se tratava de uma candidatura ao IFAP que já vinha de S. Pedro e que seria
executado numa parceria existente com a URZE, já que sendo a Freguesia a apresentar
candidatura ela será comparticipada a cem por cento.-------------------------------------------------------------- O mesmo interveniente, José Maria Vicente, manifestou dúvidas sobre se se justificará a
criação de uma rede de internet sem fios em S. Julião, considerando tratar-se de um investimento
muito caro para os supostos benefícios que o mesmo trará.----------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta, pelo contrário, pensa que se trata mesmo de um investimento
justificável, pondo à disposição das pessoas um serviço que, nos tempos que correm, é de
fundamental importância.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio depois Rui Nascimento para pedir esclarecimentos sobre o programa OTL,
pretendendo saber a razão de previsão do montante que foi inscrito no Orçamento.---------------------- O Senhor Presidente da Junta informou que a verba inscrita para o programa OTL da Freguesia
se destina à retribuição, sob a forma de bolsa, a 30 jovens que se prevê inscreverem naquele
projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E não se registando mais intervenções, foi a proposta de Orçamento, PPI e Quadro de Pessoal
colocada à votação, tendo sido aprovada com cinco votos a favor e quatro abstenções.-----------------PONTO 7: Informação do Senhor Presidente da Junta --------------------------------------------------------- Nos termos legais, a informação do Senhor Presidente da Junta sobre a mais recente
actividade da Freguesia (Doc. 8) havia sido entregue previamente, por escrito, com a restante
documentação da presente sessão. O Senhor Presidente da Junta manifestou disponibilidade para
prestar todo e qualquer tipo de esclarecimento que a referida informação possa suscitar aos
senhores membros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra José Maria Vicente para saber como se processou a elaboração do logotipo
da freguesia, defendendo que se deveria ter sido realizado um concurso de ideias aberto à
comunidade escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta discordou, referindo que um logótipo deve corresponder a uma
concepção que se pretende transmitir e que se associa a uma ideia, rumo ou objectivo
perseguido, neste caso concreto, pela Freguesia; deu o exemplo, aliás, com o mesmo
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procedimento que teve a Câmara com a criação do logótipo “a nossa estrela”. No seu entender, a
criação de um logótipo duma autarquia deve ser tarefa de profissionais, porque se trata de uma
marca identificadora de um espaço territorial e de uma orientação que não pode ser entendida e
trabalhada com amadorismo.----------------------------------------------------------------------------------------------III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ------------------------------------------------------------------Não se registou presença de público. --------------------------------------------------------------------------------E não se registando mais intervenções nem havendo mais assuntos a tratar, foi a reunião dada
por encerrada, da qual se lavrou a presente acta que, depois de aprovada, vai ser assinada pelos
membros da mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa:

A 1ª Secretária:

A 2ª Secretária:
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