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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

--- ACTA Nº 3/2016 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia     

vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis.-------------------------------------------------- 
----Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezasseis, 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 Carlos Alberto Sario, Rúben Figueiredo, António Manuel 

Mendes, Miguel Meneses 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 por unanimidade, não tendo votado 

Carlos Alberto Lucas e António Manuel Mendes por não terem estado presentes na sessão 

anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----No período destinado à leitura do expediente Senhora Presidente da Mesa da Assembleia 

deu a conhecer os pedidos de substituição apresentados pelos membros, Augusto Dias e José 

Maria Vicente Pereira, ausentes na sessão, razão para em seu lugar se verificarem as 

presenças dos senhores Carlos Alberto Sario e António Manuel Mendes.---------------------------- 

----No período da intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia, Carlos Alberto Sario 

lembrou a passagem dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia e toda a sua 

obra meritória, bem como o quinquagésimo terceiro aniversário do Desportivo de Gouveia, 

pelo que queria expressar a sua congratulação pela celebração daquelas efemérides.-------- 

----De seguida usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia dizendo que 

corrobora das palavras de Carlos Sario, referindo que teve a oportunidade de participar na 

cerimónia que evocou o 5º Centenário da Santa Casa da Misericórdia realçando o papel 

primordial que tem para a nossa comunidade dizendo que mais do que uma memória é um 

projeto de futuro; continuou dizendo que foi com muita alegria que foi assinalado mais uma 

ano de atividade, ou seja, mais um aniversário do Desportivo de Gouveia e que em vinte e 

nove de junho se assinalou também mais um ano de existência do Rancho Folclórico de 

Gouveia, coletividade que, de forma exemplar, tem representado o nome e as tradições da 

nossa cidade. Em seguida relembrou que a cinco de outubro se vai assinalar o centésimo 

quinto aniversário da Banda Sociedade Musical Pedro Botto Machado, dizendo que falar nas 

associações é uma forma de exaltar a comunidade associativa, realçando a importância que 

elas têm. Não querendo terminar a sua intervenção sem lembrar os quarenta anos das 

primeiras eleições do poder local  democrático, que se assinalam a doze de dezembro, 

referindo que lançou o repto ao presidente da Assembleia Municipal no sentido de se 

assinalar essa efeméride, incentivando a sociedade civil a participar nas mesmas. Ainda nesse 

âmbito sugeriu associar a essa efeméride  a inauguração das instalações da sede da Junta, 

pólo de S. Pedro, após as obras de reabilitação que se encontram a decorrer. Informou ainda, 

que a nível particular faz parte de uma comissão que pretende, ainda a propósito dos 40 

anos de Poder Local democrático, homenagear o Dr. Alípio de Melo, por ter sido o primeiro 

presidente da Câmara de Gouveia eleito após o vinte e cinco de Abril de 1974 e por tudo 

quanto a sua acção e a sua obra representou e representa para os Gouveenses.--------------- 
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      ----II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------------------- 
----PONTO 1: SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PPI PARA 2016-------------------------------- 

----Entrados no primeiro ponto, o senhor presidente afirmou que muito pouco haverá a  

referir sobre esta proposta da segunda Revisão ao Orçamento (doc. 2), porquanto a mesma é 

justificada pela necessidade de acomodação de uma receita que foi subestimada e que agora 

se revela maior do que o previsto e que tem a ver com o reforço de 4.800 euros provenientes 

do contrato- programa com CMG para a Reabilitação Edifício de S. Pedro- 2ª fase.---------------  

Pela parte da despesa verifica-se a necessidade de reforçar algumas rubricas, com destaque 

para os "contratos de emprego e inserção" subsidiados pelo IEFP devido à necessidade de 

integrar mais pessoal para a limpeza de caminhos, já que se verificou um ano atípico a nível 

climatérico, o que levou á necessidade de uma mais demorada e frequente intervenção na 

limpeza de caminhos, bermas e valetas e desbaste de matos.------------------------------------------- 

Não tendo havido inscrições para intervir, foi a proposta colocada à votação, tendo sido 

aprovada com três abstenções, de Rui nascimento, Carla de Sousa e Miguel Meneses.---------- 

----PONTO 2: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA------------------------------------- 
---- Entrados neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta remeteu para 

as informação (doc. 3) atempadamente remetida aos senhores membros, não tendo mais 

nada a acrescentar.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- PONTO 3: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA----------------------------- 
     ---- O senhor presidente da Junta de Freguesia informou que a estrada da ETAR já está a ser                                             

beneficiada, sendo uma obra que há muito era reivindicada, assim como o arranjo do 

Caminho do Formil e a abertura do seu novo troço com início na nova zona industrial das 

Amarante, servindo melhor a Quinta da Madre de Agua e os habitantes da zona. ---------------- 

Informou ainda que, segundo informação obtida junto da Câmara Municipal, até ao final do 

ano irá ser beneficiado todo o bairro da Mata Raínha quer ao nível da drenagem de águas 

pluviais, quer na repavimentação e beneficiação de passeios. ------------------------------------- 

----III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ------------------------------------------------------- 
----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: 

 

 

 

 

 

 

 


