Freguesia de Gouveia
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ACTA Nº 1/2015 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia
trinta de Abril de dois mil e quinze. ---------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, na Sede da Freguesia de
Gouveia, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu ordinariamente a Assembleia de
Freguesia, conforme convocatória e ordem de trabalhos que se anexa a esta Acta e dela
faz parte integrante (Doc.1). ------------------------------------------------------------------------------------Verificaram-se as presenças dos membros do órgão executivo e dos seguintes
membros da Assembleia de Freguesia: Senhoras Joaquina Melo, Conceição Salvador,
Judite Portugal e Carla de Sousa e dos Senhores Rubén Figueiredo, António Costa Simões,
Miguel Menezes, Rui Nascimento e António Manuel Abreu Mendes em substituição de
José Maria Vicente Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------- Pela Senhora Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão. -------------------------------- I -PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia iniciou a sessão colocando
à votação a Acta da sessão anterior, tendo sido aprovada com quatro abstenções, três
abstenções justificadas por ausência na ultima assembleia e uma abstenção por não ter
lido a referida acta.------------------------------------------------------------------------------------------------ Dando conta do principal expediente recebido, a Senhora Presidente da mesa referiu
a receção do pedido de substituição, para a presente reunião, do Senhor José Maria
Vicente, (Doc. 2) e de uma Circular do Tribunal de Contas dirigida a todas as autarquias e
entidades do sector empresarial municipal a dar conta dos novos mecanismos e
procedimentos do envio electrónico de prestação Anual de Contas.--------------------------------- Aberto o período de inscrições para os membros que pretendessem intervir, verificouse a inscrição e intervenção do senhor António Costa Simões que realçou, com agrado, a
intervenção que a Junta de Freguesia teve na colaboração com a organização da Milha
Urbana de Gouveia, no passado dia 25 de Abril e a que terá na organização das
comemorações do Dia 1 de Maio e no assinalar do Dia da Mãe, iniciativas que são
exemplo de muitas outras que os actuais responsáveis da Freguesia têm levado a efeito o
que, no passado recente ou longínquo, nunca se verificou.--------------------------------------------- Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, que iniciou a sua
intervenção cumprimentando todo o plenário e agradeceu as palavras, estimulantes, do
senhor Costa Simões. Com efeito, este ano prestámos a nossa colaboração ao Núcleo de
Desporto e Cultura de Gouveia na realização da Milha Urbana. Houve a preocupação
também de reavivar as comemorações do 1º de Maio, visto que o Sindicato tinha deixado
de as assinalar nesta localidade. Em relação ao programa do 1º de Maio deste ano,
informou que podem desfrutar de uma manhã com acções de carácter desportivo e
cultural, com a saudação à cidade pela Banda Botto Machado e, ainda com a realização
de dois espectáculos musicais, com um grande nome que é Carlos Mendes, no dia 3 de
Maio, dia da Mãe.----------------------------------------------------------------------------------------------Explicou que estes espectáculos decorrerão nas novas instalações do Teatro “Escola
Velha”, numa iniciativa conjunta de forma a dar vida e criar empatia com o novo espaço,
informando que uma parte da receita dos recitais é para o grupo Escola Velha, sendo esta
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uma forma de apoio indirecto por parte da Junta. Mais informou que contam com a
colaboração da Câmara Municipal que irá custear o alojamento e alimentação do artista
Carlos Mendes e, que Banda Botto Machado cede o piano para os recitais.------------------------ O senhor presidente da Junta de Freguesia aproveitou para parabenizar o Rancho
Folclórico de Gouveia, pelo prémio recebido – “Memórias e Tradições da nossa terra”,
atribuído pela Fundação EDP. Congratulou-se de seguida com as novas instalações do
Grupo de Teatro “Escola velha”, desejando que sirva de estímulo e incentivo para
produzirem bons espectáculos de teatro, promovendo assim a cultura. ----------------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------------------PONTO 1: Apreciação e Votação de Contas de 2014--------------------------------------------- Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente tomou a
palavra para apresentar as Contas da gestão do ano anterior, consubstanciadas na
justificação que capeava as mesmas (doc. 3 anexo a esta Acta e que dela faz parte
integrante); referiu que a Prestação de Contas é um documento de grande pendor
técnico e que os números são o que são, realçando o enorme grau de execução das
receitas e despesas o que evidencia que houve um grande rigor aquando da elaboração
do orçamento o que teve devida correspondência nas Contas agora apresentadas, sendo
de notar o equilíbrio e equidade que as mesmas deixam transparecer. ---------------------------- Não se registando intervenções, foi a Prestação de Contas de 2014 colocada à votação
tendo sido aprovada, com três abstenções. ---------------------------------------------------------------- PONTO 2: Apreciação e Votação da 1º Revisão Orçamental de 2015 -------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a apresentação desta proposta,
devidamente fundamentada na justificação que a acompanhava (doc. 4 anexo a esta acta
e que dela faz parte integrante).------------------------------------------------------------------------------ Não se registando intervenções por parte dos membros da Assembleia, foi a proposta
de Revisão Orçamental colocada à votação tendo sido aprovada com três abstenções. -------PONTO 3: Inventário de bens, Direitos e Obrigações da Freguesia----------------------------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a apresentação deste ponto,
consubstanciado no doc. 5 anexo a esta Ata e que dela faz parte integrante; referiu que
quando a nova heráldica da freguesia estiver aprovada e em vigor, se irá proceder à
uniformização dos dois inventários, efectuando-se então nova etiquetagem e
reformulação do rol dos bens da Freguesia.-----------------------------------------------------------------PONTO 4: Apreciação do Projecto de Remodelação do edifício de S. Pedro ------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que o actual edifício de S. Pedro
foi construído em 1982, portanto há mais de trinta anos, e que necessita de ser
reabilitado, porquanto é do conhecimento de todos que existem deficiências na
cobertura, o que concorre para a infiltração de águas das chuvas e consequente
degradação de paredes e pavimentos. Foi apresentado o projecto de reabilitação,
elaborado pelos serviços técnicos do Município, orçando as obras em 32.000€, valor
incomportável para os cofres da Freguesia se a obra tivesse de ser executada, na sua
totalidade, no corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------Há, assim, necessidade de fasear a intervenção, executando-se no corrente ano a
remodelação do Piso 0, correspondente ao Salão Social e, no próximo ano, intervir na
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cobertura e Piso 1, tendo desta forma que se providenciar um valor de 17.000€, que é o
montante previsto para a primeira fase.--------------------------------------------------------------------O senhor António Costa Simões pediu para usar da palavra para questionar sobre as
acessibilidades ao Piso 0 que é também uma componente do projecto e que não entram
em nenhuma das fases da intervenção.--------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta respondeu que, com efeito, a dotação de acessibilidades
ao local é uma intervenção independente que ascende a mais de 5.000€ e que, tratandose de uma necessidade que mexe com a via pública e com uma competência municipal,
irá solicitar que seja o Município a suportá-la ou, então, terá de passar para uma terceira
fase, a executar quando estiverem concluídas as fases 1 e 2.------------------------------------------Não se registando mais intervenções, foi o projecto de remodelação e a proposta de
faseamento das obras colocadas à votação, tendo sido aprovadas com quatro abstenções.
----PONTO 5: Informação do Senhor Presidente de Junta---------------------------------------------- Tendo sido remetida a informação sobre a mais recente actividade desenvolvida (doc.
6 anexo a esta Ata) o Senhor Presidente da Junta de Freguesia apelou à participação de
todos no programa comemorativo do 1º de Maio.--------------------------------------------------------PONTO 6: Outros Assuntos de Interesse para a Freguesia------------------------------------------O senhor Rui Nascimento questionou sobre a Rede Wireless da Freguesia,
pretendendo saber se estava prevista alguma extensão para este ano.----------------------------- Respondeu o Senhor Presidente da Junta dizendo que a próxima área a cobrir será a
zona das Piscinas, mas que não pode assegurar que ainda se faça no corrente ano.-------------III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ---------------------------------------------------------Não se registou presença de público.----------------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, foi a reunião dada por encerrada, da qual se
lavrou a presente ata que, pois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da mesa. ---A Presidente da Mesa:
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