
1 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 

 

ATA Nº 28 
 

 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, 

reuniu em sessão ordinária, no Centro Cultural e Social de S. Miguel da 

Guarda, pelas quinze horas, a Assembleia de Freguesia da Guarda com 

a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------- 

1. Período de antes da ordem do dia: ------------------------------------------- 

1.1. Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------- 

2. Período da ordem do dia: ------------------------------------------------------ 

2.1. Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano 2020 

- "Artº 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013"; ---------------------------------

2.2. Discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia do Mapa de 

Pessoal para o ano 2020 - "Artº 9º, nº 1, alínea m) da Lei nº 75/2013".-- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, António Manuel Peres 

de Almeida, deu início à sessão, dando as boas vindas e agradecendo a 

presença dos deputados, membros do executivo e cidadãos presentes.--- 

Em seguida, comunicou a ausência dos seguintes deputados e sua 

respetiva substituição: a Senhora Deputada Maria Helena Candeias 

Ravasco (PSD) foi substituída pelo Senhor Deputado José da Fonte 

Currais (PSD) e o Senhor Deputado Daniel Osório Dias dos Santos (PS) 

foi substituído pelo Senhor Deputado Agostinho Pereira Lopes (PS).------  

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia chamou para a Mesa 

da Assembleia a Senhora Deputada Maria de Jesus Gonçalves Bernardo 

(PSD) em substituição da Senhora 1ª Secretária da Mesa da Assembleia, 

Maria Helena Candeias Ravasco (PSD).----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia questionou os grupos 

parlamentares sobre a necessidade da leitura da ata nº 27, 

correspondente à sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, de 26 de 
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setembro de 2019, e esclareceu ainda que, de acordo com o n.º3 do art.º 

34 do Decreto-Lei n.º4/2015 de 07 de janeiro, só podem votar os 

deputados que estiveram presentes na sessão. Tendo todos concordado 

que não seria necessária a leitura da mesma, passou-se à votação e 

aprovação por unanimidade da ata nº 27. ------------------------------------- 

Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia leu a 

convocatória com a ordem de trabalhos para a presente Assembleia e, 

antes do início dos mesmos, agradeceu os vários convites dirigidos à 

Mesa da Assembleia por parte dos Senhores Presidentes da Câmara 

Municipal da Guarda, Junta de Freguesia da Guarda, ANAFRE e do 

Senhor Jean Pina, empresário benemérito que realizou um Jantar 

Solidário.----------------------------------------------------------------------------- 

Agradeceu ainda o convite do Senhor Presidente da Junta para a 

apresentação do GIP - Gabinete de Inserção Profissional, a funcionar na 

Junta de Freguesia da Guarda, na Guarda Gare, num protocolo firmado 

com Instituto de Emprego e Formação Profissional da Guarda.------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia congratulou-se com a instalação da 

Secretaria de Estado da Ação Social na Guarda, e saudou a Senhora 

Secretária de Estado, nossa conterrânea, Dra. Rita Mendes, na esperança 

de a Guarda deixar de estar esquecida. Teve ainda umas palavras de 

apreço, consideração e confiança dirigidas à Senhora Ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho e 

à Sra. Ministra da Coesão Territorial, Prof. Doutora Ana Abrunhosa. Por 

fim, agradeceu os votos de Boas Festas que foram endereçados à Mesa 

da Assembleia e desejou a todos os guardenses uma santa consoada e 

um excelente 2020.----------------------------------------------------------------- 

Dando início à ordem de trabalhos, ponto 1. Período de antes da ordem 

do dia, ponto 1.1. Assuntos de interesse para a Freguesia foi dada a 

palavra à Senhora Deputada Maria Adelaide Campos (PS) que mencionou 

diversos assuntos transmitidos ao GPS por cidadãos, no decorrer da 

segunda edição das Jornadas de Proximidade do GPS AFG, 

nomeadamente a falta de abrigo na paragem de autocarros e a 

necessidade de ecopontos na Rua das Barreiras; o assoreamento do troço 
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de rede de águas pluviais, na Travessa do Chafariz; o prolongamento 

excessivo do encerramento do Parque Infantil do Bairro do Pinheiro, na 

Rua das Flores; a presença de abundantes dejetos de animais nos 

passeios da freguesia, nomeadamente no Bairro do Pinheiro, sugerindo 

promoção de ações de sensibilização e reforço da limpeza das vias; o 

elevado número de viaturas abandonadas por tempo prolongado, 

nomeadamente na Avenida da Estação; a ausência de passadeiras para 

peões, na Avenida de São Salvador; a degradação de postes de 

eletricidade, nomeadamente na rua Miguel Torga; espaços públicos 

degradados, nomeadamente no Jardim dos Delírios onde, após a retirada 

completa dos equipamentos infantis, ficou um espaço vazio que constitui 

elevado risco para os transeuntes pela sua elevada degradação; a recolha 

ineficiente dos resíduos sólidos urbanos, nomeadamente na Rua 

Francisco Pissarra de Matos; a ausência de sinalética, nomeadamente na 

Rua Miguel Torga e Rua Vale do Além; a presença de passeios com altura 

excessiva, condicionando em alguns locais a abertura das portas dos 

carros, como na Rua Miguel Torga; a degradação evidente da estrutura 

interna do Centro Coordenador de Transportes, na Rua Afonso de 

Albuquerque; a necessidade de colocação de equipamento retardador de 

velocidade, na Rua Manuel Conde e a não atualização de ocorrências 

referenciadas na página da Freguesia da Guarda. (Anexo 1) --------------- 

Tomou então a palavra a Senhora Deputada Maria do Carmo Santos (PS) 

que apresentou a solidariedade do Grupo Parlamentar do PS para com 

todos os comerciantes afetados pelo incêndio no Mercado Municipal da 

Guarda, no passado dia 29 de novembro, manifestando o interesse em 

saber se a intervenção promovida pela Câmara Municipal da Guarda, que 

resultou na sua reabertura a 14 de março de 2015, foi bem conseguida 

na forma como acautelou todas as medidas de segurança previstas para 

os espaços públicos ou se, por outra via. se tratou apenas de garantir 

uma nova aparência ao espaço, esquecendo os problemas estruturais e 

de segurança. Lamentou que ainda não tenha sido dada a devida atenção 

ao espaço do Mercado de São Miguel da Guarda, que quatro anos após a 

requalificação do Mercado Municipal da Guarda, continua a aguardar 
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uma resposta urgente para dar conta dos vários problemas com que 

aquele espaço se depara, devolvendo a dignidade que é devida ao espaço 

comercial, possibilitando que o equipamento seja novamente um ponto 

de disponibilização dos produtos agrícolas. (Anexo 2) ----------------------- 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao 

Senhor Deputado João Saraiva Carvalhinho (PS) que questionou a Junta 

de Freguesia sobre as possíveis Transferências de Competências, a 

concretizar futuramente, entre a Junta de Freguesia da Guarda e a 

Câmara Municipal da Guarda. Solicitou esclarecimentos sobre se a Junta 

de Freguesia da Guarda foi uma das contempladas com novos protocolos 

de cooperação que permitam a partilha de responsabilidades entre as 

duas autarquias e, consequentemente, uma intervenção mais ativa da 

nossa Freguesia junto dos seus cidadãos. (Anexo 3) ------------------------- 

Em seguida, o Senhor Deputado João Orlando Ribas (PSD), depois de 

cumprimentar todos os presentes, dizendo que lhe apetecia falar da 

posição dos Senhores Deputados do PS na Assembleia da República em 

relação às portagens e aos terrenos junto à Fábrica “Tavares” mas, sendo 

Natal, falaria apenas dos eventos ligados à época e à Cidade Natal. Com 

o diverso programa natalício, a autarquia pretendeu estimular o comércio 

e dinamizar a cidade, envolvendo as instituições públicas e privadas. Este 

programa iniciou-se com a comemoração dos 820 anos da Guarda, no 

dia 27 de novembro, com diversas atividades, concertos e ligação da 

iluminação de Natal. Todo esse trabalho, desenvolvido pela Junta de 

Freguesia e pela Câmara Municipal em prol dos guardenses, merecia um 

aplauso------------------------------------------------------------------------------- 

De imediato, foi dada a palavra à Senhora Deputada Albertina Soares 

Santos (PSD) que felicitou a Junta de Freguesia pelo apoio na organização 

da formação promovida pela ANAFRE, no dia 29 de novembro. Nesta 

formação “Funcionamento e Recursos Humanos das Freguesias”, foram 

dados esclarecimentos sobre a Lei que regula a constituição, a 

composição e organização dos órgãos das autarquias locais. De salientar 

a referência às atas, que devem ser elaboradas de forma sintética, 

podendo depois ser anexados documentos onde os assuntos estarão 



5 

 

retratados de forma mais pormenorizada. Terminou a sua intervenção 

afirmando que a adesão a esta formação foi muito boa e, assim sendo, a 

Junta de Freguesia deveria continuar a promover mais ações deste 

género. (Anexo 4) ------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) que 

frisou que o Orçamento Participativo e o GIP - Gabinete de Inserção 

Profissional são iniciativas que devem ter um enorme impacto na nossa 

comunidade, acreditando que, neste caso, se justifica uma verdadeira 

campanha de divulgação. Uma outra iniciativa bem positiva para os 

jovens, é o PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração 

Local e questionou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia se a 

Freguesia se candidatou e, em caso afirmativo, qual o ponto de situação 

do estágio. --------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida, o Senhor Deputado Ismael Duarte (PS) tomou a palavra e 

evidenciou e congratulou o empenho por parte da Junta de Freguesia em 

acompanhar as áreas de desenvolvimento das crianças do pré-escolar e 

do 1º ciclo. No entanto, questionou se os pais foram ouvidos sobre estes 

projetos, se foi solicitada a opinião dos docentes, se já houve alguma 

aferição dos resultados obtidos e quais os critérios para a escolha dos 

profissionais envolvidos nos projetos. (Anexo 5) -----------------------------

O Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) frisou que o Grupo Parlamentar 

do PS deveria não só criticar o que está mal, mas também enaltecer o que 

está bem e o que a Junta de Freguesia tem desenvolvido e ajudado a 

desenvolver. No porta à porta que fizeram, aquando das suas jornadas, 

deveriam ter falado com as pessoas, apontando o civismo que devem ter 

ao colocar o lixo nos ecopontos e na apanha obrigatória dos dejetos  

deixados na via pública pelos seus cães ou outros animais de companhia, 

nos chamados passeios higiénicos.---------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Agostinho Lopes (PS) que, na 

sequência das notícias que deram conta da aprovação pelo executivo 

camarário da desafetação do espaço do semicoberto e zonas adjacentes 

do Parque Urbano do Rio Diz (PURD), com o objetivo de ali localizar o 

futuro Centro de Exposições Transfronteiriço (CET), o Grupo Parlamentar 
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do PS enviou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal da Guarda um 

pedido de esclarecimentos sobre se a opção de localização do CET no 

espaço do PURD é a melhor, e se não considera existirem outras 

hipóteses para a concretização do CET, que não comprometam a 

utilização de espaços públicos, perfeitamente adaptados aos hábitos e 

necessidades dos guardenses; questionou por que razão foi abandonada 

a possibilidade de utilização dos terrenos afetos à antiga Fábrica da 

Sociedade Têxtil Manuel Rodrigues Tavares na zona do Rio Diz e qual o 

modelo de financiamento previsto para a concretização daquele projeto. 

Foi ainda questionado o executivo da Junta de Freguesia da Guarda 

sobre o seu entendimento acerca da possibilidade de alocação do CET ao 

espaço do PURD e se foi ouvido em algum momento sobre esta proposta. 

(Anexo 6) ---------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada então a palavra à Senhora Deputada Anabela Cunha (PSD) que 

apresentou uma sugestão relativa ao programa “Estou Atento, Assim 

Aprendo Melhor”, embora saiba que existem várias condicionantes para 

a freguesia poder não acatar a hipótese de o alargar aos 3º e 4º anos de 

escolaridade. Porém, considera importante discutir com estes alunos 

temas cada vez mais pertinentes da sociedade em que se vão integrar e 

que está em contínua mutação. Gostaria também de destacar com apreço 

a sessão de esclarecimentos que foi levada a cabo com a participação dos 

mais diversos elementos da comunidade educativa. Deu ainda os 

parabéns à ação de sensibilização desenvolvida no âmbito da prevenção 

da violência doméstica e que foi dinamizada pela PSP da Guarda em 

colaboração com a Freguesia da Guarda. -------------------------------------- 

A Senhora Deputada Maria Isabel Monteiro (PSD) falou do Centro de 

Apoio à Vida, Nascer, valência da Cáritas Diocesana da Guarda. Assim, 

deu aos parabéns à Junta de Freguesia pelo apoio prestado a este serviço, 

com a oferta de um cheque de mil euros, que refletiu a venda dos livros 

“Ser Mulher II”, de Elisabete Dente. Enalteceu a pequena cerimónia 

realizada para a entrega do referido cheque, com a presença de diversas 

entidades e que terminou com um lanche convívio. De realçar que o 
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evento ocorreu perto do 15ºaniversário da Casa Abrigo, o que o tornou 

mais emotivo e pertinente.-------------------------------------------------------- 

Foi ainda dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação 

CDS/MPT/PPM) que reconheceu o trabalho feito pelo executivo da Junta 

de Freguesia, mas que não era caso para atribuir medalhas. As 

sinalizações que são feitas na Assembleia são ajudas para que o executivo 

possa encaminhar as queixas para a Câmara Municipal, dado que a 

resolução da maioria delas é da competência do Município. Quanto à 

localização do futuro Centro de Exposições Transfronteiriço, desejou 

saber a opinião do executivo da Junta de Freguesia sobre o assunto. ---- 

 Referiu ainda a existência do cruzamento caótico na Rua Soeiro Viegas 

com a Rua Vasco Borges e a Rua Alexandre Herculano, onde ninguém 

cumpre as regras de trânsito, porque é praticamente impossível, e 

questionou o executivo se tem conhecimento de algum tipo de 

intervenção em breve. ------------------------------------------------------------- 

Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a 

palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia a fim de responder 

às questões colocadas.-------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta deu as boas vindas a todos os presentes e  

informou-os que, embora a convocatória para a Assembleia indicasse a 

sala do 1º piso para a sua realização, fora possível operacionalizar a 

tempo a entrega dos cabazes de Natal oferecidos pelo Senhor Jean Pina 

e, assim, utilizar a sala habitual.------------------------------------------------ 

Agradeceu ainda a participação dos membros da Assembleia na recolha 

de alimentos no final de novembro nos supermercados. Divulgou ainda o 

Congresso da ANAFRE em Portimão, que terá lugar em janeiro de 2020. 

Deu ainda os parabéns ao grupo parlamentar do PS pelas eleições ganhas 

em outubro e desejou que o Senhor Deputado Fábio Pinto venha a ser 

Deputado na Assembleia da República. ----------------------------------------

Em relação às observações feitas pelos Senhores Deputados da 

Assembleia, respondeu à Senhora Deputada Maria Adelaide Campos (PS) 

que, ao nível do registo das ocorrências, possivelmente poderá ser do 

browser do dispositivo de onde se está a efetuar o registo; quanto ao 
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histórico das mesmas vai averiguar o que se passa. Mas sublinhou que 

as observações que chegam, como queixas de falta de iluminação, 

passadeiras, contentores são todas devidamente encaminhadas para as 

entidades responsáveis.----------------------------------------------------------- 

Quanto à recolha do lixo nos ecopontos, considerou que está a ser bem 

efetuada, sem ter havido problemas de maior.-------------------------------- 

Em resposta à Senhora Deputada Maria do Carmo (PS), que fez uma 

intervenção sobre o Mercado Municipal, agradeceu por a mesma ter 

gostado da sua intervenção sobre este assunto na Assembleia Municipal. 

É importante que o Mercado Municipal de S. Miguel venha a ser 

requalificado e só lamenta que durante tantos anos nada tenha sido feito. 

Está prevista a apresentação do plano de intervenção e agora já se pode 

questionar “como está o andamento da intervenção?”, porque durante 

muitos anos atrás se perguntava “por que não se fazem obras?”. Em 

relação ao Mercado Municipal, os comerciantes mostraram-se agradados 

com a prontidão do apoio dos serviços da Câmara para que voltassem a 

realizar as vendas.------------------------------------------------------------------ 

No que se refere à realização de transferências de competência, a 

informação do Senhor Presidente da Câmara é que, em 2020, continuará 

tudo como está; irá, sim, verificar quais as competências possíveis de 

transferir para as Juntas de Freguesia de uma forma mais eficaz e 

rentável. Relembrou que a Junta de Freguesia da Guarda teve com a 

Câmara Municipal da Guarda o acordo de cooperação para a realização 

da 1ª fase da obra do cemitério da Guarda-Gare.----------------------------- 

Em relação ao Senhor Deputado João Ribas (PSD), referiu que o cerne do 

programa das comemorações do aniversário da Guarda foi o honrar de 

um compromisso assumido pelo Dr. Álvaro Amaro com as pessoas da 

nossa terra: o lançamento da obra dos Passadiços do Mondego.----------- 

Agradeceu à Senhora Deputada Albertina Santos (PSD) as palavras sobre 

a formação da ANAFRE, que tem a sede distrital na Guarda e são 

funcionários da Junta de Freguesia que têm apoiado e colaborado na 

organização destas iniciativas.--------------------------------------------------- 
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Informou ainda que a Junta de Freguesia se candidatou ao Programa 

PEPAL. Está na fase final a escolha da técnica superior, na área de 

Sociologia, e o estágio começará, no limite, em fevereiro de 2020.----- 

Em relação ao assunto abordado pelo Senhor Deputado Ismael Duarte 

(PS) informou que não é possível quantificar dados na educação. É um 

grande investimento para a Junta de Freguesia pois o dinheiro que vem 

do IMI é todo investido na educação. Dever-se-ia qualificar também o 

trabalho efetuado, mas é algo moroso.------------------------------------------ 

Agradeceu também à Senhora Deputada Anabela Cunha (PSD) as 

sugestões apresentadas. Realmente, o executivo da Freguesia tem 

intenção de envolver os alunos dos 3º e 4º anos e os dos 5º e 6º anos ao 

nível de uma democracia participativa.----------------------------------------- 

Relativamente ao assunto apresentado pelos Senhores Deputados Pedro 

Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) e Agostinho Lopes (PS) sobre o Centro 

de Exposições Transfronteiriço, a única coisa que sabe é que a moção 

apresentada pelo Bloco de Esquerda, e votada na Assembleia Municipal, 

teve mais abstenções do que votos a favor, pelo  que o local apresentado 

para a realização do CET podia ser qualquer um, menos o Pólis. Mas é de 

salientar que o Pavilhão Multiusos será um bom cartão de visitas para a 

nossa cidade.------------------------------------------------------------------------ 

Dando seguimento à ordem de trabalhos, no ponto 2. Período da ordem 

do dia, ponto 2.1. Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento 

para o ano 2020 - "Artº 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013"; ------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao senhor 

Presidente da Junta que começou por explicar que o orçamento 

apresentado é um orçamento previsional. Devido às eleições e ao atraso 

na aprovação do orçamento de estado, em abril será apresentado um 

documento retificado. A realização das receitas, prevista nos documentos 

previsionais, regem-se por princípios orçamentais, regras previsionais e 

princípios de execução, de acordo com a Lei de Enquadramento 

Orçamental e a Lei das Finanças Locais. Relativamente às despesas 

correntes e às despesas de capital ou de investimento, continua a ser 

patente e bem notado o grande valor que é necessário ter disponível para 
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colocar em funcionamento toda a estrutura da atual Freguesia da 

Guarda. Realçou o facto do Senhor Deputado Rui Baia (PSD) lhe ter 

chamado a tenção para a redução de verba na rúbrica viação rural nas 

despesas de capital, que tem a ver com a fase final da obra do cemitério, 

pois já não há apoio da Câmara. Esta 2º fase conta só com a verba da 

Junta de Freguesia. Este ano, o orçamento aponta para valores na ordem 

dos 507 903, 74€, em que os encargos com a educação são avultados. Os 

acréscimos a este orçamento são também os valores do programa PEPAL 

e do GIP- Gabinete de Inserção Profissional, onde estão contemplados 

dois recursos humanos.----------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) começou 

a sua intervenção dizendo que o orçamento é a principal linha 

orientadora de uma autarquia. Olhando para o orçamento apresentado é 

muito difícil fazer muito mais do que aquilo que já é feito. Compreende 

as dificuldades, pois mais de 50% da verba do orçamento é dirigida aos 

funcionários. Repetiu a crítica do ano passado, pois considera que o 

investimento feito nas avenças da educação não deve ser feito pela Junta 

de Freguesia, nem considera ser essa a sua função. Pediu apenas 

esclarecimentos para a alínea “famílias” que vigora no orçamento 

apresentado. ------------------------------------------------------------------------ 

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) que 

apresentou um protesto pelo facto de não ter sido cumprido o Direito de 

Consulta Prévia, constante no Estatuto de Oposição, que dita que “os 

partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias 

locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos executivos (…) 

têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos orçamentos 

e planos de atividade”, informando que o grupo parlamentar do PS não 

foi ouvido sobre as propostas para o orçamento, nem chamado a 

contribuir, verificando que, dessa forma, não foi cumprida a lei. (Anexo 

7). ------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi ainda dada a palavra ao Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) que 

começou por constatar que, sendo o orçamento parte de um plano 

financeiro que compreende as despesas e as receitas para um 
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determinado exercício, dava assim total confiança ao orçamento 

apresentado, pois não é possível falhar. -------------------------------------- 

O Senhor Deputado Rui Baía (PSD) tomou, igualmente, da palavra para 

explicar que não levava um discurso político enfadonho. Como mero 

freguês não político, via o orçamento de uma forma clara: é um orçamento 

de 500 000€00, em que os gastos do pessoal e a aquisição de bens e 

serviços essenciais corresponde a 70% do orçamento; o resto vai para 

apoio a famílias e para a educação, não deixando margem para grandes 

aventuras; é um orçamento curto e pesado, mas é o correto, realista e 

não  um orçamento empolado.--------------------------------------------------- 

Foi a dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação 

CDS/MPT/PPM) que se manifestou em relação ao Estatuto da Oposição. 

Declarou que fora convocado mas, como a convocatória foi para a sede 

do CDS, não teve conhecimento da reunião em tempo útil. ---------------- 

A Mesa da Assembleia pediu esclarecimentos quanto ao assunto e foi 

informada que as convocatórias seguiram para a sede dos partidos 

atempadamente.-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado João Ribas (PSD) considerou deveras importante 

saber se as convocatórias foram enviadas, para se saber quem tem razão, 

se o Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) se o Senhor Presidente da Junta.- 

O Senhor Presidente da Junta agradeceu a colaboração prestada pelo 

Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) e explanou 

que a Lei do Estatuto de Oposição refere que as convocatórias deverão 

ser enviadas por correio para as respetivas sedes partidárias, sendo a Lei 

cumprida na íntegra, lembrando-se mesmo de assinar as referidas 

convocatórias.----------------------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) 

considerou que se limitou a apresentar frases feitas, realçando que todo 

a informação dada ao conhecimento dos membros da Assembleia é bem-

feita porque apresenta diversos documentos complementares.------------- 

Foi posto à consideração da Assembleia o Plano e Orçamento para o ano 

2020, que foi aprovado por maioria, com 12 votos a favor do PSD, 1 

abstenção da Coligação CDS/MPT/PPM e 6 abstenções do PS. ------------
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O Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) fez uma declaração de voto, 

reafirmando que o grupo parlamentar do PS não recebeu a convocatória 

do Estatuto à Oposição, admitindo, porém, que possa ter ocorrido o seu 

extravio; declarou, por esse motivo, a intenção de se abster na proposta 

do Plano e Orçamento da Junta de Freguesia da Guarda para 2020, como 

forma de assegurar uma justa posição, procurando assegurar o devido e 

justo esclarecimento desta situação.--------------------------------------------

No último ponto da ordem de trabalhos, 2.2. Discussão e votação da 

proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal para o ano 2020 - 

"Artº 9º, nº 1, alínea m) da Lei nº 75/2013", foi dada a palavra ao Senhor 

Deputado Fábio Pinto (PS) que, nada tendo a assinalar no que toca à 

proposta apresentada pela Junta de Freguesia da Guarda, relativamente 

ao Mapa de Pessoal da Freguesia para o ano de 2020, solicitou, no 

entanto, esclarecimentos sobre o facto de, no único valor apresentado na 

coluna “OBS (a) (b)” não estar discriminada a tipologia a que diz respeito. 

Gostaria de perceber se o valor se enquadra nos números de postos de 

trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado ou aos 

números de postos de trabalho a tempo parcial. (Anexo 8) ----------------- 

O Senhor Presidente da Junta esclareceu que correspondem a vagas de 

assistentes operacionais a tempo indeterminado.----------------------------- 

Foi posto à consideração da Assembleia a proposta da Junta de Freguesia 

do Mapa de Pessoal para o ano 2020 que foi aprovado por unanimidade 

de todos os presentes.------------------------------------------------------------- 

Já no final dos trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia convidou 

os cidadãos presentes a manifestarem-se, se assim o entendessem.------ 

Por fim, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou a 

sessão com a aprovação da presente ata em minuta, por unanimidade 

dos Senhores Deputados presentes na Assembleia de Freguesia, 

agradecendo o contributo de todos. --------------------------------------------- 

Por mais nada haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião da 

Assembleia de Freguesia, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por mim na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia e 

pelas 1ª e 2ª Secretárias.---------------------------------------------------------- 
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