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                                              ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 
ACTA Nº 1/2016 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia  vinte e 
oito de abril de dois mil e dezasseis. ------------------------------------------------------------------------------ 
----Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, 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  Augusto Dias, Rubén Figueiredo, José Maria Vicente, Miguel Menezes  
e Rui Nascimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Antes da abertura da sessão, foi dada posse a Augusto Manuel Pereira Dias em substituição 
de António José Costa Simões, falecido em catorze de fevereiro de dois mil e dezasseis.------------ 
---- 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 ata da sessão anterior, tendo sido aprovada com duas abstenções dos membros que 
não estiveram presentes na última sessão de Assembleia de Freguesia. --------------------------------- 
----Na leitura do expediente a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu 
conhecimento das condolências recebidas pelo falecimento do membro desta Assembleia de 
Freguesia, o senhor António José Costa Simões, nomeadamente o Voto de Pesar proposto pelo 
executivo (doc. 2) e os pesâmes enviados pela Junta de Freguesia de Santa Maria de Manteigas 
(doc.3) e Junta da União de Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos(doc.4).-------------------------------- 
----No período de intervenção dos membros da Assembleia, Judite Portugal começou por 
corroborar dos sentimentos pela perda do nosso colega Costa Simões e, também de igual modo, 
propor um voto de pesar pela morte de Ângela Mendes da Silva, membro da Assembleia 
Municipal, considerando-a como uma jovem autarca, que colaborou com diversas 
colectividades de Gouveia. Sugeriu que fosse encurtado o canteiro, de onde foi retirado uma 
palmeira, junto ao estacionamento situado por baixo do mercado Municipal de modo a facilitar 
o trânsito automóvel naquela zona. -------------------------------------------------------------------------------- 
----De seguida usou da palavra Augusto Dias para sugerir que pudesse ser utilizado o campo de 
ténis, junto às piscinas municipais, colocando alguns equipamentos desportivos para ser usado 
pelos jovens nos seus tempos livres. ------------------------------------------------------------------------------- 
----José Maria Vicente associou-se ao voto de pesar proposto pelo Executivo pela morte do 
amigo e saudoso Costa Simões, referindo que ficamos mais pobres, considerando-o um Homem 
vertical. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia sugeriu que o Voto de Pesar apresentado pelo 
executivo fosse uma proposta conjunta daquele orgão e da Assembleia de Freguesia. -------------- 
----Rui Nascimento usou da palavra para sugerir que os Ecopontos juntos do Paixotão fossem 
retirados do estacionamento, devendo ser recolocados num espaço mais adequado. Sugeriu 
ainda que fosse colocado um parqueamento para bicicletas na praça de São Pedro.------------------  
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----Ruben Figueiredo começou a sua intervenção destacando a figura de Costa Simões. 
Seguidamente, reiterou a necessidade de se resolver de forma adequada a recolha de lixo no 
Bairro do Castelo, nomeadamente a situação deplorável provocada pelos contentores de lixo no 
passadiço, junto à papelaria Pérola. Alertou para a falta de civismo e para a necessidade de 
sensibilizar as pessoas para a importância da recolha dos dejetos deixados nas artérias da cidade 
quando passeiam os seus animais de estimação. --------------------------------------------------------------- 
----Joaquina Melo agradeceu à Junta de Freguesia, em nome da Caritas de Gouveia, a 
colaboração prestada em diversas atividades, nomeadamente no convívio mensal “Luta contra a 
solidão”,na cedência da carrinha para transporte de bens, colaboração na “horta Comunitária” e 
recentemente na recuperação da casa da Fundação Nun`AlvaresPereira para alojamento do Sr. 
Mota------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----A senhora presidente da Assembleia submeteu à votação os votos de pesar  já referidos, 
tendo sido aprovados por unanimidade--------------------------------------------------------------------------- 
----Depois desta votação, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia interveio para realçar as 
perdas irreparáveis que são, para Gouveia, os falecimentos de Costa Simões e Ângela Mendes 
Silva. Finalizou a sua intervenção informando que irá interceder junto da Câmara para a 
resolução dos vários assuntos apresentados pelos membros que intervieram e que são do 
domínio municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------------------------------------------ 
----PONTO 1:APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015-------------------------- 
----Entrados no primeiro ponto, o senhor presidente fez o enquadramento da apresentação de 
contas, através do documento que fica apenso a esta ata (doc. 5), tendo realçado o 
cumprimento da generalidade dos objectivos a que o órgão executivo se tinha proposto, 
colocando ainda o enfoque na poupança de cerca de trinta mil euros nas despesas correntes, 
valor este que veio reforçar as despesas de capital, o que traduz a preocupação por uma gestão 
de rigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Colocado o tema à discussão, não se registaram quaisquer intervenção, pelo que a Prestação 
de Contas foi colocada à votação, tendo sido aprovada com quatro abstenções, de Carla de 
Sousa, José Maria Vicente, Miguel Menezes e Rui Nascimento. -------------------------------------------- 
PONTO 2: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2016-------------------------- 
----Após uma introdução e explicação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, sobre o teor 
desta proposta (doc. 6) , e não tendo havido intervenção dos membros da Assembleia, foi a 
mesma colocada à votação e aprovada com quatro abstenções, de Carla de Sousa, José Maria 
Vicente, Miguel Menezes e Rui Nascimento.---------------------------------------------------------------------
----PONTO 3: INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA FREGUESIA------------------------
----O senhor presidente referiu que a apresentação deste tema, consubstanciado no 
documento que foi entregue a todos os senhores membros (doc. 7) corresponde ao 
cumprimento de uma formalidade legal, pelo que o Inventário de Bens é algo de dinâmico, 
abatendo-se os bens que entram em desuso ou que se avariam e registando-se os que, por via 
de aquisição, passam a integrar o património da Freguesia; no mais, no que diz respeito a 
direitos e obrigações, mantêm-se as que são conhecidas e que já vêm desde há muitos anos a 
esta parte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Miguel Menezes questionou sobre a atualização do inventário, nomeadamente quanto a 
amortizações de equipamentos e ao seu valor de contabilização. -----------------------------------------  
----O Presidente da Junta informou que, ao contrário dos inventários das empresas, os bens não 
têm qualquer incidência em termos contabilísticos, servindo apenas como rol do acervo 
patrimonial da Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
----PONTO 4: PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DE S. PEDRO-2ª FASE----------------------- 
----O senhor Presidente congratulou-se com a finalização da 1ª fase de remodelação do edifício 
de S. Pedro, dando ênfase á inauguração das obras daí resultantes. Informou que se iniciará 
brevemente a 2ª fase do projeto, após a aprovação da candidatura ao apoio por parte da 
Câmara, tendo sido a obra entregue à Gouviconstrói, após processo concursal em todos os 
empreiteiros do Concelho foram convidados a concorrer. --------------------------------------------------- 
----José Maria Vicente interveio para realçar a importância da renovação dos espaços públicos, 
mantendo-os atuais e confortáveis para as atividades a que se destinam.------------------------------- 
----PONTO 5: ESTABELECIMENTO DOS SÍMBOLOS HERÁLDICOS DA FREGUESIA----------------------- 

      ----O senhor Presidente deu conhecimento que a Associação de Arqueólogos Portugueses deu 
parecer positivo à simbologia heráldica proposta por Assembleia.  Após terem sido cumpridas 
todas as formalidades, os Símbolos Heráldicos da Freguesia foram aprovados por unanimidade. 
----PONTO 6: 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 atividade da Freguesia (doc. 8), 
enviada atempadamente, por escrito, a todos os senhores membros.----------------------------------- 
--- Não se registaram intervenções nem quaisquer pedidos de esclarecimento.----------------------- 
----PONTO 7: Outros Assuntos de Interesse para a Freguesia----------------------------------------------- 
---Rui Nascimento deu conhecimento da formação de um grupo de Escuteiros em Gouveia, 
informou que o referido grupo se encontra em fase formação e que irão ser apresentados no 
dia 8 de Maio na eucaristia dominical. Apelou à participação dos pais neste projeto.----------------  
----O Senhor Presidente informou do Programa da Junta de Freguesia para, uma vez mais, 
assinalar o 1º de Maio e Dia da Mãe, reiterando o convite à presença e participação de todos os 
senhores membros.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Terminou dando conta do 2º Encontro Distrital de Autarcas de Freguesia, promovido pela 
ANAFRE, a realizar dia 14 de Maio em Seia.---------------------------------------------------------------------- 
---- Carla de Sousa convidou os membros presentes para participarem na festa de 
encerramento do ano lectivo do Jardim de Infância de Gouveia a realizar no dia 11 de Junho, e 
agradeceu à Junta o apoio concedido a esta iniciativa. ------------------------------------------------------- 

----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: 


