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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GOUVEIA 
(S. PEDRO E S. JULIÃO) 

 

ACTA Nº 1/2014 – Reunião da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Gouveia (S. Pedro e  de 
S. Julião), realizada no dia vinte e nove de abril de dois mil e quatorze. ----------------------------------------------- 
--Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e quatorze, na Sede da União de Freguesias de 
Gouveia (S. Pedro e S. Julião), 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 Sousa e dos Senhores 
António Costa Simões, Rúben Figueiredo, José Maria Vicente e Rui Nascimento, tendo faltado o senhor 
Miguel          Menezes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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 7 votos a favor e 2 abstenções dos senhores António Costa 
Simões e Rúben Figueiredo, abstenções justificadas por não terem estado presentes naquela reunião.-------- 
---- Dando conta do principal expediente recebido, a Senhora Presidente da mesa referiu a recepção, para 
conhecimento, de uma Moção do Município de Évora sobre a prestação de cuidados aos doentes 
oncológicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Aberto o período de inscrições para os membros que pretendessem intervir, verificou-se a inscrição de 
todos os membros presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Começou por ser dada a palavra a José Maria Vicente que iniciou a sua intervenção referindo que 
estranhou a ausência de representantes da Freguesia nas comemorações do 25 de Abril, levadas a efeito 
pelo Município. Depois, congratulou-se pela realização do concerto de Jorge Palma, organizado numa 
parceria da Junta de Freguesia de Gouveia com o Agrupamento de Escolas de Gouveia e perguntou qual o 
custo suportado pela Junta com o referido concerto e com as comemorações realizadas em parceria com o 
referido Agrupamento de Escolas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Interveio depois Carla Sousa para apresentar um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Manuel 
Jacinto Alves (doc. 2).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi de seguida dada a palavra a Rui Nascimento para felicitar a ABPG e o Notícias de Gouveia pelo seu 
centésimo          aniversário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Depois, foi a vez de Rúben Figueiredo usar da palavra para apresentar um voto de congratulação pelo 
programa organizado em parceria pela Junta de Freguesia e o Agrupamento de Escolas, para comemorar o 
40º Aniversário do 25 de Abril que considerou uma boa iniciativa de interação entre instituições e terminou 
referenciando a qualidade e simbolismo do concerto de Rui Costa e Jorge Palma.------------------------------------ 
---- Interveio depois António Costa Simões que fez alusão às obras de melhoramento no Recinto do Farvão, 
efetuadas pela atual Junta de Freguesia, a quem deu os parabéns pela intervenção, realçando o ótimo 
espaço de lazer que ali se encontra; de igual modo, manifestou também pesar pelo recente falecimento de 
Manuel Jacinto Alves e de Alberto Cachucho.----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Usou de pois da palavra Conceição Salvador para se congratular com a subida do Clube Desportivo de 
Gouveia ao Campeonato Nacional de Séniores, um feito que já não acontecia desde há mais de dez anos.---- 
---- De seguida, foi dada a palavra a Judite Portugal para parabenizar a Junta de Freguesia pela qualidade do 
programa que organizou para celebrar o Dia 1º de Maio, data que, desde há alguns anos, deixara de ser 
assinalada em Gouveia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por fim, interveio Joaquina Melo para igualmente se referir ao falecimento de Manuel Jacinto Alves, um 
nome que vai continuar a permanecer vivo na memória dos gouveenses por via da obra que deixou; quis 
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ainda expressar, em nome da Cáritas Paroquial o seu agradecimento à Junta de Freguesia pela 
disponibilidade e colaboração prestada aos mais diversos níveis da acção da Cáritas.------------------------------- 
Não se registando mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia pôs à votação os votos de pesar 
apresentados - pelo falecimento de Manuel jacinto Alves e Alberto Cachucho - tendo sido aprovados por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- José Maria Vicente, pediu novamente para usar da palavra para referir que a anterior Junta também 
sempre tratou e cuidou do Recinto do Farvão, tendo procedido à limpeza da zona por altura das festas lá 
realizadas; António Costa Simões, em resposta, referiu que não duvida que a anterior Junta tivesse feito 
algumas limpezas, mas o que quis realçar é que foi a actual Junta de Freguesia quem realizou uma 
intervenção profunda naquele espaço, melhorando-o significativamente, o que aliás era uma reivindicação 
há muito pedida pelos moradores.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para resposta aos anteriores intervenientes, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de 
Freguesia que iniciou a sua intervenção precisamente para se referir à intervenção no Recinto do Farvão 
dizendo ao senhor José Maria Vicente que as Festas de Santo António do Farvão já não se realizam há um 
bom par de anos e que, portanto, desde aí nunca dera conta de qualquer intervenção ou limpeza daquele 
espaço, situação que pode ser corroborada junto dos próprios moradores; mas para si, o mais importante, 
não é saber se no passado se fez ou não se fez; o mais importante é que, neste momento, o que havia para 
fazer está feito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Continuando a sua intervenção, e sobre a sua ausência nas comemorações do 25 de Abril, realizadas 
pelo Município, referiu que não tem o dom da ubiquidade e que, por isso, não podia estar presente 
simultaneamente nas acções dos programas organizados pelo Município e, ao mesmo tempo, pela Junta de 
Freguesia em parceria com o Agrupamento de Escolas; do mesmo modo, era uma questão que também ele 
poderia colocar aos senhores membros da Assembleia de Freguesia que faltaram às comemorações 
organizadas pela Junta de Freguesia; de resto, deu conta que do ponto de vista institucional até teve a 
oportunidade de, junto do Vice-Presidente da Câmara Municipal, justificar a sua ausência nas 
comemorações do Município que, tanto quanto sabe, não aceitou a proposta de se criar uma Comissão 
específica, como foi aventado na reunião da Assembleia Municipal, para organizar e promover uma 
comemoração única, a nível municipal, dos 40 anos do 25 de Abril.------------------------------------------------------- 
---- Em resposta à questão sobre os supostos gastos com as comemorações, nomeadamente com o  
concerto do Jorge Palma, o senhor Presidente da Junta referiu que o programa acarretou, até agora, um 
custo zero para a Freguesia visto que a receita do espectáculo de Jorge Palma deu para pagar os seus 
custos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para terminar a sua intervenção, o senhor Presidente da Junta associou-se igualmente aos dois votos de 
pesar acabados de aprovar e enalteceu as qualidades e a importância dos dois gouveenses falecidos, 
respeitando a sua memória. Igualmente comungou dos sentimentos de satisfação manifestados pelas 
comemorações do Centenário do "Notícias de Gouveia, pela sagração do Clube Desportivo de Gouveia e 
pela realização a que a Freguesia fica intimamente ligada: as comemorações do 25 de Abril e do dia 1º de 
Maio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----PONTO 1: Regimento da Assembleia de Freguesia------------------------------------------------------------------------ 
---- Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos e na sequência do que ficou decido na última 
reunião, foi presente a proposta de Regimento desta Assembleia (Doc. 3), elaborada por consenso pelo 
grupo alargado que se constituiu, representando o executivo e as diversas sensibilidades políticas deste 
plenário, pelo que a proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------- 
---- PONTO 2: Apreciação e Votação da Prestação de Contas de 20013 ------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, fez o enquadramento da prestação de contas de 2013, que 
têm um carácter intercalar, porquanto só compreendem o período entre 20 de Outubro a 31 de Dezembro 
de 2013, ou seja, desde a tomada de posse dos actuais titulares dos órgãos da Freguesia até ao final do ano, 
já que, nos termos legais, as Contas das anteriores Freguesias agregadas já haviam sido aprovadas pelos 
respectivos          órgãos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



União das Freguesias de Gouveia 

(S. Pedro e S. Julião) 

Av. 25 de Abril, n.º 2 * 6290-554 GOUVEIA 
Rua Dr. António Mendes * 6290-311 GOUVEIA 

Telef.: 238 493 256 * Fax: 238 493 470 * E-mail:freguesiadegouveia@gmail.com 

 

 

 
 

--- Na situação vertente, tratando-se de um curto período de gestão, realçou o facto de se ter praticamente 
tratado de mera gestão corrente com índices elevados de execução, quer ao nível da Receita, quer a nível 
da Despesa, conforme expressa na proposta que capeava os documentos da Prestação de Contas (Doc. 4). - 

---- José Maria Vicente perguntou a que se deveu o aumento do valor da receita inscrita no Capítulo 6.-------- 
---- O Senhor Presidente da Junta esclareceu que tal montante corresponde ao valor recebido do Município 
pela contrapartida protocolada do aquecimento e pequenos arranjos do Jardim de Infância de Gouveia.------ 
---- Colocada à votação foi a Prestação de Contas aprovada com 5 votos a favor três abstenções.---------------- 

PONTO 3: Apreciação e Votação da 1ª Revisão Orçamental de 2014 ---------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, justificou a apresentação desta 1ª Revisão Orçamental (Doc. 
5) pela necessidade de alocar novas receitas previstas de 122.000€ e correspondentes despesas de cerca de 
110.000€, com particular enfoque para as que se prevêem receber do IFAP pelas candidaturas para 
intervenção no Baldio e a contrapartida financeira a receber do Município pela assinatura do Acordo de 
Execução para Limpeza de Vias; sublinhou que, em cerca de noventa por cento, esta proposta de revisão 
orçamental tem incidência nas rubricas de capital, correspondendo portanto a despesas de investimento e 
que apenas cerca de dez por cento é alocada a despesas correntes.------------------------------------------------------ 
---- Sublinhou ainda a previsão da nova receita que tem a ver com a arrecadação de parte do IMI urbano e 
que se prevê seja superior 2000€, como decorre da nova lei de financiamento das Freguesias. ------------------ 
---- Pediu a palavra José Maria Vicente para se congratular com o reforço do Orçamento da Freguesia o que 
é um sinal de mais investimento e, por isso, mais desenvolvimento; depois, questionou a razão do reforço 
do montante da rubrica de gastos com o pessoal.------------------------------------------------------------------------------ 
---- O senhor Presidente justificou que o aumento do valor dessa rubrica se deve à pretensão de se vir a 
adoptar o exercício do lugar a meio-tempo, tema que se discutirá no próximo ponto da ordem de trabalhos.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Colocada à votação foi a proposta da 1ª Revisão Orçamental aprovada com 5 votos a favor e 3 
abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 4: Verificação da conformidade de requisitos (alínea q, do art.º 9º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entrados neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por 
dizer que, com a entrada em vigor da nova lei, é da competência do Presidente da Junta de Freguesia, 
decidir sobre o exercício de funções a meio tempo ou a tempo inteiro, devendo a Assembleia pronunciar-se 
sobre a conformidade do cumprimento dos requisitos legais para o efeito que é o que vem solicitar ao 
órgão deliberativo (Doc. 6).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Justificou a necessidade do exercício da actividade a meio tempo com o aumento do volume de trabalho 
e o tempo que leva a sua execução, resultante da fusão das duas freguesias; de resto, aludiu e exemplificou 
com o facto de já anteriormente, em S. Pedro, o anterior Presidente da Junta ter exercido o cargo em 
regime de meio tempo, num tempo com menor carga de trabalho burocrático e de menor 
acompanhamento de actividades operacionais..-------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pediu para usar da palavra José Maria Vicente, referindo que o entristecia o facto de os titulares dos 
órgãos das freguesias continuarem a “ser os parentes pobres” do poder local, pois não auferiam uma 
retribuição condigna face ao trabalho que fazem e às responsabilidades que têm, razão pela qual concorda 
perfeitamente que se possa exercer, na nossa Freguesia, o cargo a meio tempo ou a tempo inteiro.------------ 
---- Colocada a votação, foi a proposta aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------- 
PONTO 5: Inventário da Freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O senhor Presidente da Junta de Freguesia, conforme decorre da legislação em vigor, deu conta do 
inventário da Freguesia (Doc. 7), correspondente ao trabalho de junção do rol patrimonial de cada uma das 
Freguesias          agregadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 PONTO 6: Informação do Senhor Presidente da Junta --------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos legais e regimentais, o senhor Presidente da Junta de Freguesia prestou a informação sobre 
a mais relevante actividade desenvolvida (Doc. 8), envida por escrito, em tempo útil, a todos os membros 
desta Assembleia e que não suscitou qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------- 
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PONTO 7: Outros assuntos de interesse para a Freguesia ------------------------------------------------------------------ 
Entrados no último ponto da ordem de trabalhos, não se registou qualquer intervenção.------------------------- 
--- III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ------------------------------------------------------------------------------- 

----Não se registou presença de público.------------------------------------------------------------------------------------------ 
----E não havendo mais intervenções nem 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: 


