Freguesia de Gouveia
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ACTA Nº 4/2014 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia vinte e sete
de Dezembro de dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e catorze, na Sede da Freguesia de
Gouveia, pelas vinte e uma horas, 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 Alberto Sario em substituição de Rubén Figueiredo, Francisco Perpétua, em
substituição de António Costa Simões, 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. --------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia iniciou a sessão colocando à
votação a Acta da sessão anterior, tendo sido aprovada com 4 abstenções dos membros que não
estiveram presentes na última reunião.--------------------------------------------------------------------------------- Dando conta do principal expediente recebido, a Senhora Presidente da mesa referiu a
receção dos pedidos de substituição, para a presente reunião, dos Senhores Rubén Figueiredo
(Doc. 2) e António Costa Simões(Doc. 3) e de um inquérito da Universidade do Minho sobre a
avaliação do processo de reorganização administrativa. ----------------------------------------------------------- Aberto o período de inscrições para os membros que pretendessem intervir, verificou-se a
inscrição dos seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------------------- Conceição Salvador que iniciou a sua intervenção lembrando a comemoração do 28º
aniversário do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia, assinalado a 12 de Dezembro,
enaltecendo o importante papel desta colectividade na promoção do canto e na divulgação da
nossa terra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alberto Sario interveio para evocar o 50º aniversário de Núcleo de Desporto e Cultura de
Gouveia, a 26 de dezembro, referindo que é um clube que muito lhe diz e com o qual colaborou
voluntariamente, saudando especialmente o professor Brito.---------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, que iniciou a sua intervenção
apresentando um cumprimento especial nesta quadra de Natal e Ano Novo, a todos os presentes,
referindo que comungava e congratulava as instituições que foram mencionadas pelos seus
aniversários.
----II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------------------------------------------PONTO 1: Proposta do Orçamento, PPI e Quadro de Pessoal para 2015--------------------------- Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente tomou a palavra para
apresentar os documentos atrás referidos (doc. 4 anexo a esta Acta e que dela faz parte
integrante). Referiu que do total da receita no valor de 239.650 euros, 114,000euros dizem
respeito a receita corrente, sendo o restante proveniente candidatura ao PRODER no valor de
125.mil euros. O valor da despesa total 239.650 euros divide-se entre as despesas de capital num
montante de 149.000 euros e despesas correntes num valor de 90.650 euros, o que demonstra
bem a preocupação de poupar na parte corrente, de molde a poder reforçar os investimentos na
parte de capital.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para além das acções a realizar e que vêm expressas no Orçamento e PPI, o Presidente da
Junta elencou ainda as obras a realizar, se for obtido apoio da Câmara, através de candidatura a
apresentar até março de 2015 no âmbito do novo regulamento municipal de apoio às Freguesias,
exemplificando com a necessidade de construção de instalações sanitárias no Recinto de Santo
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António, no Farvão, a beneficiação da área do depósito de água do Largo do Castelo e do Largo da
Capela de São Miguel do Outeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente abordou de seguida o tema das obras de remodelação a efectuar no
pólo/edifício de São Pedro, a obra de maior vulto programada para o corrente ano e cujo projecto
vai ser elaborado pelos competentes serviços municipais, referindo que o executivo tenciona
candidatar esta obra ao Fundo de Apoio às Freguesias (Câmara Municipal de Gouveia), visto já
não poder beneficiar de apoio da CCDRC.----------------------------------------------------------------------------- Sublinhou, também, a continuidade na aposta na preservação do património florestal e
ambiental da Freguesia com as novas candidaturas apresentadas ao PRODER para a execução de
mosaicos e faixas de gestão combustível no Baldio que, a serem aprovadas, constituirão a maior
fatia no que concerne ao sector das despesas de capital.--------------------------------------------------------- O senhor José Maria Vicente pediu uso da palavra para reforçar que a receita do FFF é exígua,
representando as despesas de pessoal uma percentagem inevitavelmente elevada do mesmo. Em
relação as obras a efectuar no pólo de São Pedro, consideras necessárias visto que já é altura de
se introduzirem melhoramentos. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Rui Nascimento questionou sobre a possibilidade de incluir nas obras referidas, uma
solução que melhore a acessibilidade das zonas das Finanças à rua 25 de Abril. --------------------------- Respondeu o Senhor Presidente da Junta para dizer que efectivamente as receitas são poucas
perante a dimensão das necessidades e, daí, o rigor na aplicação dos parcos recursos financeiros
da Freguesia, sendo apenas aplicado o estritamente necessário na parte corrente.-------------------- Sobre a questão colocada pelo Senhor Rui Nascimento considera muito difícil, senão mesmo
impossível, uma maior e melhor acessibilidade à Avenida 25 de Abril; contudo, pensa que é
possível melhorar a acessibilidade num primeiro patamar que liga a Praceta ao Salão Social do
edifício de S. Pedro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registando mais intervenções, foi a proposta de Orçamento, PPI e Quadro de Pessoal
para 2015 colocada à votação tendo sido aprovada, com quatro abstenções. ------------------------------- PONTO 2: Proposta de Aceitação de competências a delegar pela Câmara Municipal de
Gouveia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a apresentação e a justificação da proposta do
executivo (doc. 5), dizendo tratar-se de um imperativo legal a autorização, por parte da
Assembleia, para que a junta de Freguesia possa aceitar as competências que o Município nos
queira delegar e que nós queiramos aceitar; trata-se portanto do pedido genérico para a
aceitação de competências, na expectativa de que o Município pretenda contratulizar com a
Freguesia acordos de execução para a Limpeza de Caminhos e sumidouros ou o aquecimento do
jardim de Infância, entre outros.--- Não se registando intervenções por parte dos membros da Assembleia, foi a proposta colocada
à votação tendo sido aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------PONTO 3: Proposta da Tabela de taxas para 2015------------------------------------------------------- Coube ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia fazer a apresentação da proposta do
executivo (doc.6) informando que os valores das taxas a cobrar pela Freguesia se manteriam os
mesmos de 2014, pois o peso que representam no orçamento é meramente residual e, não
havendo qualquer tipo de aumento, está a dar-se uma imagem de estímulo à nossa comunidade,
num tempo que,por si, é já de grandes dificuldades p+ara as famílias e para os agentes
económicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registando intervenções dos membros da Assembleia foi a proposta da tabela de Taxas
para 2015 aprovada por maioria, com 4 abstenções.-------------------------------------------------------------
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----PONTO 4:Proposta de Protocolo a subscrever com a Associação Comercial de Gouveia, Seia e
Fornos de Algodres-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia retirou-se, pedindo escusa para a apresentação e
discussão da proposta (doc. 7), delegando nos vogais do executivo a referida apresentação. -----------Em representação do Executivo, tomou a Palavra o senhor Jorge Pinto, referindo que houve
um pedido de reunião por parte da Presidente da respectiva Associação Comercial que colocou à
Freguesia, pela sua maior proximidade junto da população e dos agentes económicos, a
possibilidade se elaborar um acordo que permitisse uma melhor cooperação entre as duas
entidades, já que a estrutura que representa não dispõe neste momento de instalações, nem
pessoal ao serviço, havendo a possibilidade de colocar uma unidade administrativa, sem custos
para a Freguesia e que, para além do tratamento de assuntos relacionados com a actividade
comercial poderia também prestar serviço administrativo da Freguesia; a Junta de Freguesia teria
tão só de disponibilizar instalações para o funcionamento desse gabinete de apoio ao comércio
local, sem mais contrapartidas financeiras. -------------------------------------------------------------------------- O Senhor José Maria Vicente usou da palavra, afirmando que devem ser promovidos todos os
tipos de protocolos que visem melhorar as condições dos comerciantes e de outros sectores da
nossa comunidade, pelo que concorda com a subscrição deste acordo. --------------------------------------O Senhor Rui Nascimento considerou que visto a Freguesia não ter custos financeiros com este
acordo, sendo apenas nosso encargo a cedência de espaço, concorda também com a sua
subscriação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registando mais intervenções, foi a proposta de Protocolo a subscrever com a
Associação Comercial de Gouveia, Seia e Fornos de Algodres aprovada por unanimidade. ---------------PONTO 5: Adopção da Nova Heráldica da Freguesia----------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que na ultima reunião tinha sido consensual a adopção de uma
nova simbologia identificativa da Freguesia, apresentando então a versão escolhida para a sua
nova heráldica (doc.8), com a manutenção do elemento que era comum às antigas Freguesias, a
Ribeira de Gouveia e com a inserção de um elemento identificativo dos antigos brasões, a Cruz do
Templo e as Chaves de S. Pedro.-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor José Maria Vicente lamenta ter-se “perdido” perdido o símbolo dos lanifícios,
concordando que um brasão não pode comportar todos os elementos e que deve ser tão simples
como identificativo de um determinado território, pelo que não vê inconveniente na versão
apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A versão final do brasão foi então colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. ------PONTO 6: Estudo/avaliação das agregações de Freguesias(ANAFRE- Universidade do Minho)----O senhor Presidente da Junta deu conhecimento do estudo/inquérito que está a ser elaborado
pela Universidade do Minho, a pedido da ANAFRE, a que se são chamados a responder as Juntas
e as assembleias de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------Com este estudo, pretende-se fazer uma avaliação do processo de reoganização administrativa
considerando, na sua opinião, que independentemente do resultado deste estudo, todo o
processo que levou à agregação de mais de um milhar de Freguesias ficou sempre a carecer de
legitimidade; por isso, continua a pensar que as populações é que se deviam pronunciar sobre as
resultado da implementação da referida reorganização.---------------------------------------------------------- Devendo a Assembleia de Freguesia responder ao referido inquérito, trouxe o assunto a este
órgão, esperando que os senhores membros se possam pronunciar sobre as eventuais virtudes,
defeitos, potencialidades ou estrangulamentos advenientes da consolidação da nossa “nova”
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O senhor José Maria Vicente referiu que quem está mais envolvido na gestão e na acção dos
órgãos da Freguesia é que terá uma melhor percepção para fazer tal análise, pelo que na sua
opinião deveria ser delegada na Senhora Presidente da Mesa a faculdade de poder responder em
nome e representação deste órgão.------------------------------------------------------------------------------------- Esta sugestão foi prontamente aceite por todos os membros, pelo que foi delegada na Senhora
Presidente da Mesa a resposta da Assembleia de Freguesia ao Inquérito da Universidade do
Minho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 7: Informação do Senhor Presidente de Junta-------------------------------------------------------- Entrados neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta referiu não ter
nada mais a acrescentar à informação sobre a mais recente actividade da Freguesia, enviada por
escrito a todos os senhores membros.---------------------------------------------------------------------------------- Não se registaram intervenções nem quaisquer pedidos de esclarecimento.-----------------------------PONTO 8: Outros Assuntos de Interesse para a Freguesia--------------------------------------------------- Não se registaram inscrições para intervenções neste ponto.-------------------------------------------------III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ---------------------------------------------------------------- Estando presente público na sala de reuniões, a senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao
cidadão, Senhor António Santinho Gomes, que pediu parta intervir, para informar que os
moradores da estrada do Curral do Negro entregaram no Município, a 16 de outubro, uma
petição no sentido de ser colocada sinalização vertical, bandas sonoras e reposição do piso da
referida rua, devido ao aumento do trafego com a abertura da ligação Folgosinho – Gouveia.
Neste sentido, vem pedir a colaboração da Junta para reforçar no município estas pretensões, já
que até à data não obtiveram qualquer resposta por parte daquela entidade. ----------------------------- O Senhor António Santinho Gomes, alertou ainda para a necessidade de se proceder à
remoção do entulho deixado junto ao estacionamento situado no início da Rua Cidade Danbury,
junto ao edifício da polícia.------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor António Santinho Gomes, de seguida, informou que é proprietário de 6 cães, que não
procedeu aos seus licenciamentos, por ser detentor da informação de que noutras Freguesias do
concelho as taxas a pagar são mais baixas e ter conhecimento que existem proprietários que
procedem ao registo noutras freguesias fora da localidade, tendo pedido esclarecimento sobre
este assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente de Junta, informou que em relação ao primeiro assunto, foi por si
abordado em diversas ocasiões, quer em reuniões na Câmara, quer em intervenções na própria
Assembleia Municipal pelo que irá continuar a insistir no mesmo.---------------------------------------------- Em relação aos licenciamentos dos canídeos, informou que os mesmos têm que ser feitos na
Junta de Freguesia da área territorial da residência do cão e que as Freguesias que estão a efetuar
esses registos estão a incorrer em ilegalidade.----------------------------------------------------------------------- Não se registaram mais intervenções.------------------------------------------------------------------------------ No encerramento dos trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa formulou votos de um bom
ano de 2015 e desejou que toda a gente pudesse ter o mínimo necessário para ter uma vida
digna.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
A 1ª Secretária:
A 2ª Secretária:
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