Freguesia de Gouveia
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ACTA Nº 4/2015 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia trinta de
Dezembro de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------------------------------ Aos trinta dias do mês de Dezembro 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 e Carla de Sousa e dos
senhores José Maria Vicente, Miguel Meneses, Rui Nascimento e, ainda, Augusto Dias, Carlos
Alberto Sario e Francisco Saraiva, em substituição, respectivamente, de Judite Portugal, António
Costa Simões e Ruben Figueiredo. (Doc.2, 3 e 4) --------------------------------------------------------------------- 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 três abstenções dos membros que
não estiveram presentes na última sessão de Assembleia de Freguesia. --------------------------------------Na leitura do expediente a Senhora Presidente deu a conhecer os pedidos de substituição dos
membros da Assembleia ausentes na sessão.--------------------------------------------------------------------------No período de intervenção dos membros da Assembleia, José Maria Vicente, expressou o seu
contentamento pela conclusão da primeira fase das obras realizadas na sede da Junta de
Freguesia, edifício de S. Pedro, tendo justificado a sua ausência na cerimónia de inauguração com
o facto de ter estado nos estúdios da Antena Livre na qualidade de presidente dos Bombeiros
Voluntários de Gouveia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Sario elogiou a passagem de mais um aniversário do Núcleo de Desporto e
Cultura de Gouveia e lamentou a morte do professor António João Brito Lopes Gordo, dirigente
carismático daquela colectividade, sugerindo uma proposta de homenagem a nível autárquico.-------Carla Sousa enalteceu as obras de remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de
Gouveia e da sede da Junta de Freguesia de Gouveia e agradeceu à Junta de Freguesia, enquanto
membro da Comissão de Pais do Jardim de Infância, a atribuição das prendas de natal aos alunos
daquela Instituição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Augusto Dias congratulou-se com a atribuição de cinco bandeiras verdes a estabelecimentos
de ensino da nossa Cidade, no âmbito do programa Eco-Escolas, o que reflecte a preocupação dos
mais jovens para as questões da defesa do meio ambiente.-------------------------------------------------------Rui Nascimento associou-se a esta congratulação, referindo que para além das bandeiras
atribuídas ao Agrupamento de Escolas de Gouveia (Escola Básica de Gouveia e Escola Básica de
Vila Nova de Tazém), Jardim de Infância de Gouveia, também a ABPG e a Nossa Casa mereceram
essa distinção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia iniciou a sua intervenção apresentando a todos,
votos de um bom ano e desejando que todos tivessem passado bem a quadra natalícia. ------------Relativamente à primeira fase das obras do edifício da sede da junta, realçou a sua necessidade
e importância com o facto do edifício não ter sofrido qualquer intervenção desde a sua
inauguração em 1988, passando agora a ter melhores condições de utilização, nomeadamente o
salão social, que está ao serviço da população. Quanto à segunda fase que irá reabilitar o segundo
piso, a lançar no próximo ano, espera a comparticipação de 50% dos seus custos, por parte do
Município, à semelhança do que aconteceu na primeira fase. No que respeita às obras exteriores,
que contemplam o acesso para deficientes ao salão social, espera que sejam efectuadas pelo
Município, no âmbito de um programa de acessibilidades que aquela autarquia quer candidatar a
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fundos comunitários.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguiu a sua intervenção associando-se ao voto de pesar pelo desaparecimento do
professor Brito Gordo, referindo que, uma vez que a medalha do Concelho lhe foi atribuída em
vida, a melhor forma de honrar a sua memória é prosseguir com a dinamização do Núcleo de
Desporto e Cultura de Gouveia, desejando que a nova direcção acorde rapidamente com o
Município a cedência de instalações para a sede daquela colectividade.--------------------------------------Em resposta ao agradecimento pela colaboração na festa de Natal do Jardim de Infância de
Gouveia, afirmou que a Junta de Freguesia não fez mais do que a sua obrigação de parceiro que
se interessa pela vida daquele estabelecimento, apoio que se manifesta ainda em várias vertentes
da actividade do Jardim de Infância. ------------------------------------------------------------------------------------- Congratulou-se, também, com a distinção das Bandeiras Verdes aos estabelecimentos de
ensino da Cidade, bem como com as obras de remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários
de Gouveia, tendo-se questionado se não teria sido viável, em alternativa, construir um novo
quartel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Maria Vicente pediu a palavra para também se associar ao voto de pesar pela morte do
professor Brito Gordo, sugerindo a criação duma prova de atletismo com o seu nome. Referiu, por
fim, que as obras do quartel dos BVG rondaram os quatrocentos mil euros e que a construção de
um novo quartel, não poderia ser objecto de candidatura a comparticipação por ter sido alvo de
obras consideradas recentes o que inviabilizaria o financiamento de uma obra nova, para além de
que o projecto só comportaria espaços operacionais e uma pequena sala para os corpos sociais,
não contemplando as valências de cariz social que o actual quartel comporta.------------------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------------------------PONTO 1: PROPOSTA DO ORÇAMENTO, PPI e QUADRO DE PESSOAL PARA 2016---------------------Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente fez a apresentação e a
justificação da proposta do executivo, consubstanciada no documento que se anexa a esta Acta e
dela faz parte integrante (Doc. 5) -----------------------------------------------------------------------------------------Rui Nascimento usou da palavra para referir que após análise dos documentos, constatou que
o orçamento da receita se mantém quase inalterável em relação ao ano anterior e que esta
depende quase exclusivamente das dotações do FFF e das candidaturas ao PRODER para
intervenção no Baldio. Quanto às rúbricas da despesa, questionou o aumento da verba inscrita na
conta 07 01 13 01 - Concepção e Produção Heráldica da Freguesia, o decréscimo de dois mil euros
da verba 04 07 01 - Instituições sem fins lucrativos, solicitou ainda esclarecimentos sobre as
despesas contempladas nas rubricas 02 02 25 06 Prestação de Serviços, 04 08 01 – Contratos de
Inserção e 07 01 15 01 – Manutenção e Extensão de Rede Wireless, nomeadamente se esta prevê
a expansão da rede wireless ou apenas a sua manutenção.--------------------------------------------------- Miguel Meneses interveio para solicitar esclarecimento sobre o aumento de nove mil euros de
dotação orçamental na conta 07 01 03 01 - Instalações de serviços, passando de vinte mil euros
em 2015 para vinte e nove mil euros em 2016.-----------------------------------------------------------------------José Maria Vicente começou por afirmar que o Orçamento se apresenta “empolado” uma vez
que apenas um terço do mesmo diz respeito à actividade da Junta. Referiu ainda que do total da
despesa, retirados os duzentos e oitenta e três mil euros relativos às contas 07 01 15 02 e 07 01
15 03, apenas quarenta e três mil euros se destinam a investimento, considerando demasiado
elevado o valor de cem mil euros para despesas correntes de funcionamento. Lamentou a
diminuta dotação orçamental para apoio às colectividades, defendendo que os cortes
orçamentais se devem reflectir noutras rúbricas. Por fim, constatou ainda que do PPI não constam
projecções para os anos seguintes, acabando por ser um plano para 2016.-----------------------------------Em resposta às intervenções anteriores, o Presidente da Junta começou por esclarecer que as
acções e obras da Freguesia não têm obrigatoriamente que se prolongar por mais do que um ano;
tal só se justificaria se acaso, e felizmente isso seria um bom sinal, houvessem obras ou
investimentos de grande vulto que obrigassem a um longo cronograma; porém, a realidade é que
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as possibilidades de investimento da Freguesia são tão diminutas que facilmente se podem
concretizar no período de um ano de exercício. Deu como exemplo, as obras de reabilitação da
sede da Junta, que foram divididas por duas fases, sendo orçamentadas e executadas cada uma
delas num só exercício. Relativamente às despesas correntes esclareceu que dos cerca de cento e
quarenta mil euros de receita corrente, consegue-se uma poupança corrente de quarenta e três
mil euros que são alocados a despesas de investimento, de acordo com os princípios de rigor
previstos na Lei 73/2015 e o que prova a parcimónia com que a Junta de Freguesia gere o seu
erário. Continuou a sua intervenção referindo que em 2016, devido ao atraso previsto na
aprovação do Orçamento de Estado, a Junta vai funcionar com base no regime de duodécimos do
FFF de 2015, sendo previsível uma diminuição no valor dessas transferências. Esclareceu que
apesar disso não está prevista uma diminuição dos subsídios às colectividades, já que o valor
inscrito é o que efectivamente se tem gasto em termos de subsídios ordinários, não sendo de
descurar o seu reforço em sede de futura revisão orçamental, dependendo da actividade
extraordinária que as colectividades e associações venham a realizar e para a qual necessitem do
nosso apoio suplementar. No que respeita à rubrica da Heráldica, foi em 2015 dotada com a verba
de dois mil euros, valor correspondente às despesas pagas à empresa DIACRIA que nos prestou
assessoria e à Comissão de Heráldica da Associação de Arqueólogos Portugueses. Para 2016
inscrevemos o valor de mil euros para custear as despesas inerentes a essa alteração, como são a
execução de um novo estandarte, bandeira, selo branco, carimbos etc, após aprovação do novo
brasão da freguesia. Quanto à verba inscrita na conta Prestações de Serviços, contempla as
despesas com a prestação de serviços especializados, como a limpeza das instalações e a
manutenção e atualizações do site da Freguesia, entre outros. No que concerne à rubrica
Contratos de Emprego e Inserção prevê um valor de vinte mil e duzentos euros para os contratos
CEI + que, como se sabe, são financiados em boa pelo IEFP e sem os quais não é possível levar a
cabo as tarefas de que somos responsáveis, como a limpeza de caminhos ou a manutenção das
redes de regadio. Relativamente à rede de Wireless o valor previsto no orçamento destina-se à
manutenção da rede e remodelação da rede internet nas instalações da sede da Junta, polo de
São Pedro, a quando da 2ª fase da remodelação do edifício. O alargamento da rede não está
previsto para 2016, uma vez que a rede tem actualmente mil e duzentos utilizadores e o seu
alargamento implicaria o aumento da capacidade da mesma e, por isso, um custo muito maior..
Por fim, justificou o aumento de nove mil euros, na rubrica Instalações de serviços com o facto de
ser esse o valor faltar ainda pagar da primeira fase das obras de requalificação da sede da Junta.
----Não se registando mais intervenções, foi a proposta colocada à votação, tendo sido aprovada
com cinco votos a favor e quatro abstenções dos senhores, Carla de Sousa, José Maria Vicente,
Miguel Meneses e Rui Nascimento.-------------------------------------------------------------------------------------- PONTO 2: 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.
6 anexo a esta Acta), que não mereceu qualquer comentário nem intervenção por parte dos
membros da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, foi a mesma colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.----------------------------PONTO 3: PROPOSTA DE TABELA DE TAXAS PARA 2016 -------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a apresentação da proposta do executivo (Doc.
7 anexo a esta Acta), realçando o facto de se manterem os valores que se vêm cobrando desde há
dois anos a esta parte, portanto sem agravamentos que sobrecarreguem os bolsos dos
contribuintes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registando qualquer pedido de intervenção, foi a proposta colocada à votação, tendo
sido aprovada com cinco votos a favor e quatro abstenções dos senhores, Carla de Sousa, José
Maria Vicente, Miguel Meneses e Rui Nascimento.--------------------------------------------------------------Av. 25 de Abril, n.º 2 * 6290-554 GOUVEIA
Rua Dr. António Mendes * 6290-321 GOUVEIA
Telef.: 238 493 256 * Fax: 238 493 470 * E-mail:freguesiadegouveia@gmail.com

Freguesia de Gouveia
---- PONTO 4: ANÁLISE: “CAMINHO DE BARREIROS /INTERMARCHÉ/ACORDO FERNANDO
OLIVEIRA VIEGAS”------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que justificou a inserção deste tema na
ordem de trabalhos com a actualidade dos acontecimentos que têm levantado polémica na
opinião pública gouveense, dando conta da sua posição, consubstanciada na intervenção que fez
na própria Assembleia Municipal e que agora dá conhecimento a esta Assembleia (Doc. 8),
reiterando a sua preocupação pela Câmara Municipal ter feito um acordo com o Senhor Fernando
Oliveira Viegas que prevê, como parte da indemnização a este, entre outras contrapartidas, a
entrega de um caminho público, antigamente conhecido por “caminho de barreiros”.-------------------- Julga, por isso, ter vincado a posição e a defesa da Freguesia no meio de todo este processo.------PONTO 5: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA 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 (Doc. 9),
enviada atempadamente, por escrito, a todos os senhores membros.------------------------------------ - Não se registaram intervenções nem quaisquer pedidos de esclarecimento.------------------------- PONTO 4: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA----------------------------------------- Não se registaram inscrições para intervenções neste ponto.--------------------------------------------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:
A 1ª Secretária:
A 2ª Secretária:
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