ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 25
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove,
reuniu em sessão ordinária, no Centro Cultural e Social de S. Miguel da
Guarda, pelas vinte e uma horas, a Assembleia de Freguesia da Guarda
com a seguinte ordem de trabalho: --------------------------------------------1. Período de antes da ordem do dia; ------------------------------------------1.1. Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------2. Período da ordem do dia:------------------------------------------------------2.1. Apreciação e votação da prestação de contas de 2018 – “Art.º 9.º,
n.º1, alínea B) da Lei nº. 75/2013; --------------------------------------------2.2. Apreciação do inventário do Património da Freguesia da Guarda –
“Art.º 9.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 75/2013”; ------------------------------2.3. Análise, discussão e votação da 1ª Revisão Orçamental para o Ano
2019 – “Art.º 9.º, n.º1, alínea b) da Lei n.º 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 senhores deputados, membros do executivo e cidadãos
presentes.---------------------------------------------------------------------------Em seguida, comunicou a ausência dos seguintes deputados e a sua
respetiva substituição: o Senhor Deputado Frederico Pina Marques Dias
Quinaz (PSD) foi substituído pelo Senhor Deputado José da Fonte
Currais, a Senhora Deputada Maria Adelaide Veloso Lucas Queiroz de
Campos (PS), substituída pelo Senhor Deputado Joaquim dos Santos
Almeida, o Senhor Deputado Ismael Escudeiro Martins Duarte (PS), pela
Senhora Deputada Sandrina Isabel Clara (PS) e a Senhora Deputada
Maria do Carmo Marques dos Santos (PS), pela Senhora Deputada Maria

Manuela Cardoso Almeida Fernandes (PS). O Senhor Deputado António
José Pinto da Cunha (PSD) esteve também ausente não tendo sido
substituído.------------------------------------------------------------------------Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia
propôs três Votos de Pesar - tendo em conta o falecimento de José Mendes
Prata e da sua viúva, Maria José Pina Guerra, pais do Senhor Presidente
da Junta de Freguesia; Celestino Narciso, pai do Senhor Deputado Pedro
Narciso, (Coligação CDS/MPT/PPM) e do Senhor Artur Neves Pina,
homem bem conhecido pelos guardenses – que, depois de lidos, foram
colocados à votação. O grupo parlamentar do PS apresentou então um
Voto de Pesar pela morte do Senhor Artur Neves Pina que, sendo similar
ao da Mesa, foi também colocado à votação da Assembleia. Todos os votos
foram aprovados por unanimidade, tendo ficado a Mesa da Assembleia
encarregue de enviar às famílias enlutadas o teor dos mesmos e as mais
sentidas condolências de todas as bancadas representadas nesta
Assembleia (Anexos 1, 2, 3, 4). -------------------------------------------------Na continuação dos trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia
informou os grupos parlamentares dos tempos a que cada um tem direito,
de acordo com o respectivo regimento, pois esta Assembleia tem bastante
matéria para ser morosa.-------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia questionou os grupos parlamentares
sobre a necessidade da leitura da ata nº 24, correspondente à sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia de 28 de dezembro de 2018 e
esclareceu ainda que, de acordo com o n.º 3 do art.º 34 do Decreto-Lei
n.º 4/2015 de 07 de janeiro, só podem votar os deputados que tenham
estado

presentes

nessa

sessão.

Tendo

os

Senhores

Deputados

concordado que não seria necessária a leitura da ata, passou-se à
votação, sendo esta aprovada por maioria com três abstenções. ---------Seguiu-se a leitura da convocatória da presente Assembleia, com a
respetiva ordem de trabalhos supra elencada. -------------------------------No ponto 1, período antes da Ordem do Dia, ponto 1.1 Assuntos de
interesse para a freguesia, da ordem de trabalhos, a primeira intervenção
foi do Senhor Presidente da Junta que, depois de saudar todos os

presentes e de agradecer o “voto de pesar” que lhe fora dirigido, informou
das alterações que já ocorrerão no próximo ato eleitoral para o
Parlamento Europeu, no dia 26 de maio: o número de eleitor foi abolido,
o cidadão eleitor deve ser portador do seu Cartão de Identificação - bilhete
de identidade ou cartão de cidadão - e o facto de a elaboração dos
cadernos eleitorais passar a ser por ordem alfabética e com mil e
quinhentos eleitores em cada assembleia de voto. As alterações na
Freguesia da Guarda dizem respeito aos postos de recenseamento, com
a deslocação do local de voto do Posto C, que passa a funcionar no Centro
Escolar da Sequeira, enquanto os eleitores do Posto A vão votar na Escola
Augusto Gil, eliminando o local de voto da Escola Santa Zita e no Posto
B os eleitores votam no edifício da Câmara Municipal da Guarda,
eliminando-se os locais de voto da Escola do Bonfim e Adães Bermudes.
A reunião para a eleição dos delegados das vinte e três mesas eleitorais
terá lugar no dia 2 de maio, pelas 21h 30 m, na sede da Junta de
Freguesia. Transmitiu que o objetivo destas alterações é aproximar as
mesas de voto das casas dos cidadãos, tendo, no entanto, em conta o que
diz a lei sobre os cadernos eleitorais, que devem ser elaborados por ordem
alfabética, abolindo definitivamente o cartão de eleitor.---------------------Entre o dia dois e cinco de maio vai decorrer a Feira Ibérica de Turismo
(FIT) na Guarda, o Senhor Presidente informou que a Junta de Freguesia
estará presente, em colaboração com o IPG, apresentando o projeto
“Guarda sem Desperdício”. No dia 9 de maio haverá uma formação sobre
“compostagem”; quem estiver interessado, deve inscrever-se e pode ter
acesso a um compostor a utilizar em espaço aberto. -----------------------O Senhor Presidente da Junta relembrou a hipótese de uma deslocação
dos membros da Assembleia e da Junta de Freguesia à Assembleia da
República, num dia de “debate do Estado da Nação”. A Junta de
Freguesia terá todo o prazer em colocar viaturas à disposição dos
interessados ficando a cargo de cada um a alimentação, se o Senhor
Deputado Fábio Pinto puder providenciar lugares para todos, uma vez
que se encontra em funções naquele local.-------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do Senhor
Presidente da Junta e questionou os grupos parlamentares sobre quem
desejaria intervir.------------------------------------------------------------------Assim, o Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM)
tomou a palavra, cumprimentou os membros da mesa, do executivo,
restantes deputados e funcionários e agradeceu a todos o “voto de pesar”
pela morte de seu pai e a solidariedade que todos lhe prestaram.
Prosseguiu com algumas questões que, não sendo da competência da
Junta de Freguesia, pediu que sejam reencaminhadas a quem de direito,
suscitando problemas de segurança pública como o muro sito na Rua
Mestre de Aviz, sob a alçada da GNR e que ameaça ruir. Outra situação
é a questão da poda das árvores, problema que existe desde sempre e
continuará, se nada melhorar. Quanto à FIT, afirmou que, para si, a FIT
não é mais que uma feira, que causa transtorno ao cidadão e à cidade,
sem trazer qualquer retorno financeiro, além da ocupação do espaço do
Pólis, durante quatro dias. A última questão abordada foi a dos carros
abandonados há vários meses/anos pela cidade. Considerou que a Junta
de Freguesia tem uma palavra a dizer, sinalizando os casos e enviando a
informação à Câmara Municipal. ----------------------------------------------Em seguida, interveio o Senhor Deputado João Carvalhinho (PS) que,
após saudar todos os presentes, solicitou o ponto da situação dos
problemas assinalados na anterior Sessão da Assembleia de Freguesia da
Guarda apresentados pelo Grupo Parlamentar do PS, designadamente o
elevado estado de degradação dos arruamentos do Carapito, Cabreira,
Alfarazes, Monte Barro, Galegos e Quintãzinha do Mouratão, assim como
o “embarrigamento” do muro de suporte existente no Largo Frei Pedro,
recordando a preocupante evidência desta anormalidade. (Anexo 5) -----Seguiu-se o Senhor Deputado Daniel Osório (PS) que cumprimentou
todos os presentes e referenciou diversos assuntos relacionados com os
arruamentos e equipamentos da Freguesia, através da apresentação de
diapositivos, como os passeios degradados junto às instalações do
Instituto de Emprego e Formação Profissional, na Avenida do Estádio
Municipal; passeios degradados no Bairro das Lameirinhas, em concreto

na Rua Vale de Além e a falta de limpeza e corte de ervas no referido
bairro, em concreto na Rua das Flores. Referiu ainda a degradação dos
arruamentos do Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Rua da Mina por
exemplo; da paragem de autocarros junto à Escola Básica do 2º e 3º
Ciclos de S. Miguel da Guarda, na Avenida Cidade de Salamanca; o piso
na zona do Mercado Municipal da Guarda, no cruzamento com a Rua
Nuno Álvares, além da necessidade de pavimentação de piso em terra no
Bairro

da

Luz,

junto

ao

cemitério,

na

Rua

das

Barreiras.

Consequentemente, solicitou ao executivo da Junta de Freguesia e ao
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia que diligenciem no sentido
de averiguar quais as causas da degradação destes espaços e atuem junto
da Câmara Municipal, no sentido de encontrar soluções para a resolução
destes problemas. (Anexo 6) ----------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Deputado Rui Baía (PSD) que saudou todos
os presentes e disse que a sua intervenção era mais de informar do que
de questionar. Parabenizou a atividade desenvolvida pela Freguesia sob
o lema “Caminhe com a Freguesia”, referindo a importância das
caminhadas já realizadas, quer a nível da atividade física quer a nível do
convívio proporcionado, informando ainda que se encontram abertas as
inscrições para mais duas caminhadas, no site da freguesia: uma, a 12
de maio em Aldeia Viçosa, outra ao Parque do Gerês. Lamentou, no
entanto, que poucos ou nenhuns Senhores Deputados da Assembleia de
Freguesia se interessem, participando ou divulgando esta atividade.----Seguidamente, tomou a palavra o Senhor Deputado Joaquim Almeida
(PS) que, por sua vez, cumprimentou toda a Assembleia e solicitou
esclarecimentos sobre a existência ou não de um serviço que procure
garantir a mobilidade de cidadãos em situação de isolamento ou de
mobilidade reduzida, nas suas idas à farmácia, às consultas médicas e a
outros locais de necessidades básicas, conforme proposta do programa
eleitoral da candidatura do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia
da Guarda. Propôs que, à semelhança do que acontece com a maioria das
freguesias do concelho da Guarda, sejam colocadas placas identificativas
da Freguesia e da sua sede executiva, nos limites do seu perímetro e junto

às principais vias de acesso, por forma a melhor informar os cidadãos
sobre os limites da sua freguesia e da sua área de intervenção. (Anexo 7)
Interveio, então, a Senhora Deputada Maria Manuela Fernandes (PS) que
saudou todos os presentes e solicitou esclarecimentos sobre a situação
do conjunto de nove casas, destinadas ao arrendamento jovem, situadas
na Rua dos Cavaleiros, inauguradas no dia 27 de novembro de 2018, no
âmbito da política de recuperação de edifícios municipais do centro
histórico da cidade, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano

da

Guarda,

e

cofinanciadas

pelo

Fundo

Europeu

de

Desenvolvimento Regional do Programa Centro 2020. Desejaria entender
em que moldes está prevista a sua utilização, disponibilização aos
cidadãos e qual a cronologia afeta à mesma. Apresentou uma proposta
ao executivo da Freguesia da Guarda para que defenda junto da Câmara
Municipal da Guarda a isenção de pagamento de taxas pela colocação de
esplanadas no espaço público da freguesia, como forma de promover a
dinâmica da mesma, estimulando a economia e compensando os
cidadãos e atividades comerciais pelos restantes encargos relacionados
com a sua atividade e residência num concelho de baixa densidade
populacional, onde é cobrado um imposto municipal sobre imóveis de
elevado valor e cuja medida beneficiaria o desenvolvimento económico da
cidade e da freguesia, bem como seria um facilitador na hora de promover
o aproveitamento dos espaços públicos pelos cidadãos nos meses de
temperaturas convidativas ao seu usufruto. (Anexo 8) ---------------------Em seguida, tomou a palavra a Senhora Deputada Albertina Santos (PSD)
para felicitar o executivo da freguesia pelo êxito do projeto das Hortas
Comunitárias. Sabe que a procura por parte dos fregueses tem sido
grande e a prova é que, neste momento, há 35 lotes e 27 utentes que ali
cultivam o seu pedaço, reforçando uma alimentação mais saudável,
menos gastos nos espaços comerciais e ocupação dos tempos livres numa
atividade física recomendada por médicos e psicólogos como sendo uma
defesa contra a solidão e stress.------------------------------------------------Seguidamente tomou a palavra a Senhora Deputada Maria Gonçalves
(PSD), que cumprimentou todos os presentes e fez uma pequena

intervenção no âmbito do Projecto “Guarda sem Desperdício”, solicitando
informação mais detalhada sobre a compostagem, o preço dos “Kits” de
compostagem, como podem ser adquiridos e onde podem ser colocados.
Quis ainda saber se haveria mais workshops não só sobre a
compostagem, mas também sobre formas de reaproveitamento de
alimentos. --------------------------------------------------------------------------De imediato, o Senhor Presidente da Assembleia informou os grupos
parlamentares sobre os tempos utilizados por cada um, no período antes
da ordem do dia e deu a palavra ao Senhor Presidente da Freguesia da
Guarda.-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente do executivo iniciou a sua intervenção dando os
parabéns ao Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM)
pelos seus artigos de opinião na imprensa local. Informou então que,
relativamente aos muros quer da GNR quer do largo Frei Pedro, estão
mais que referenciados junto da Câmara Municipal e são do seu inteiro
conhecimento, pelo que serão intervencionados logo que possível. Quanto
às podas, referiu que, na sua opinião, este ano foram melhores e não vê
necessidade da existência de um regulamento municipal para as
mesmas. Em relação à FIT, considera que se trata de um evento que é
um excelente cartaz para a cidade e para a região e dá uma grande
visibilidade à Guarda, com cerca de 30 000 visitantes. Referenciando os
carros

abandonados,

informou

que,

quando

a

freguesia

tem

conhecimento, desloca-se ao local, tira fotografias e envia-as ao
Município e à Polícia de Segurança Pública. É a única ação que a Junta
de Freguesia pode fazer e concorda que a lei devia ser mais dura neste
caso. Em relação aos casos mencionados pelo Grupo Parlamentar do PS,
sublinhou que não deve ser referido só o que está mal, mas mencionar o
grande trabalho que os funcionários da freguesia têm realizado e chamou
a atenção para as obras físicas, não tantas como desejaria, feitas
unicamente pela Freguesia, no Carapito, Alfarazes, Cabreira e na
Quintãzinha do Mouratão. Esclareceu também que o facto de não se
poder usar herbicida na via pública – aliás, só é utilizado nos cemitérios
– os funcionários ocupam muito mais do seu tempo de trabalho a cortar

ervas. Para terminar referiu que deixou de existir o transporte solidário,
uma vez que o acordo que a Freguesia tinha com a Fundação São João
de Deus já terminou, dada a reformulação a que aquela Associação está
a ser sujeita.------------------------------------------------------------------------No ponto 2, período da ordem do dia, ponto 2.1, apreciação e votação da
prestação de contas de 2018, A primeira intervenção foi do Senhor
Presidente da Freguesia que referiu que o desempenho orçamental de
2018 foi influenciado pela obra de alargamento do Cemitério da GuardaGare e destacou os graus de execução atingidos: 94,45% no lado da
despesa e 104,64% no lado da receita, enalteceu nesta o apoio concedido
pela Câmara Municipal para a obra do cemitério e a candidatura ao
programa “JUNTAr – Guarda sem Desperdício”. Mencionou ainda a
gestão feita nas despesas correntes, que diminuíram em relação ao ano
anterior, não tendo sido uma tarefa fácil dada a necessidade de verba
para o bom funcionamento da freguesia. Sobre o Balanço Financeiro que,
de acordo com o estipulado no art.º 9, nº 2, alínea e) da Lei 75/2013 de
12 de setembro, deve ser apresentado em cada sessão da Assembleia,
tendo em conta os meses que distam entre cada sessão; assim,
relativamente ao 1º trimestre de 2019 referiu a execução de 17,90% do
lado da receita e 20,62% para execução das despesas totais. -------------De seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Rui Baia (PSD) que,
relativamente ao relatório de Gestão de 2018, o declarou muito bem feito,
em grande medida e como já referido pelo Presidente do Executivo, o
cumprimento do 94,54 % relativo ao grau de execução a nível da despesa
e de 104,64 % de grau de execução no lado da receita, registando o
aumento da receita quer corrente quer de capital e o aumento das
despesas de capital. Frisou que o aumento do total da receita não
originou um aumento nas despesas com o pessoal, mas sim uma
diminuição, ficando em 44% da despesa total. Destacou ainda a obra do
cemitério, que era uma grande preocupação, mas o Município da Guarda
considerou uma ajuda nessa despesa com a transferência da verba
protocolada para o efeito. No respeitante à despesa corrente, solicitou ao
executivo um aumento nos apoios sociais e às instituições de

solidariedade social, compensando neste exercício do valor negativo
apresentado no ano passado relativamente às receitas. --------------------Tomou a palavra o Senhor Deputado Fábio Pinto (PS), sinalizando alguns
pontos a reter na análise à prestação de contas de 2018, designadamente,
a taxa de execução de apenas 30% do valor previsto para os arruamentos
e obras complementares. A redução de 54% no apoio concedido às
instituições sem fins lucrativos, situando-se, nesta rúbrica, os apoios às
associações da área da Freguesia da Guarda. A quebra de 60% dos apoios
concedidos às famílias carenciadas e o incremento de 45% em relação
aos valores previstos para a participação em atividades lúdicas e
culturais, evidenciando que no caso destas, dos 8.000 euros previstos, o
valor real da despesa situou-se em 22.258 euros, o que se traduz no triplo
do previsto e numa taxa de execução de uns incríveis 278%. Face à
apresentação de um relatório que espelha, consecutivamente, o não
cumprimento, por parte da Junta de Freguesia da Guarda, dos
compromissos que ela mesmo assumiu quando produziu o Orçamento
antecedente, aludindo a uma gestão política eleitoralista que permitiu
duplicar os valores da despesa em 2017. O Senhor Deputado Fábio Pinto
(PS) diz ainda que o Grupo Parlamentar do PS na Assembleia de
Freguesia não irá abdicar de todos os mecanismos ao seu dispor para
continuar, como sempre fez, a alertar, a propor, a apresentar soluções,
propostas e alternativas, de forma séria e atenta, neste que é o órgão em
que se procura defender uma postura de rigor, de transparência e de
promoção da defesa dos interesses e das prioridades que estes
representam para os cidadãos da Guarda. (Anexo 9) -----------------------Para conclusão deste ponto, o Senhor Presidente da Assembleia deu
novamente a palavra ao Senhor Presidente da Freguesia, que referiu
rever-se nas palavras e nas preocupações levantadas pelo Senhor
Deputado Rui Baía (PSD) e na importância para a freguesia e para os
cidadãos da obra do alargamento do cemitério da Guarda-Gare.
Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Fábio Pinto (PS),
destacou a importância de saber distinguir quais as competências da
Freguesia e as competências da Câmara Municipal, coisa que o Senhor

Deputado parece desconhecer e que a diminuição da verba nas rúbricas
dos Viadutos e Arruamentos se deveu ao saldar da dívida, nos anos
anteriores, à empresa do Senhor Adriano Balaia. No que diz respeito ao
apoio atribuído à coletividade de Maçal do Chão, referiu que tal se deveu
ao livro publicado por uma cidadã da Guarda e no que diz respeito às
instituições sem fins lucrativos, destacou a importância das mesmas
para a freguesia e para a própria cidade da Guarda e que o apoio que a
freguesia atribui às mesmas nem sempre é a nível monetário, mas
frequentemente com apoio institucional e logístico da freguesia.
Comprometeu-se que, assim que a obra do cemitério esteja concluída, a
verba transferida para as Associações será certamente superior à do ano
de 2018. ---------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia passou
à votação da prestação de contas de 2018 que foi aprovada por maioria,
com uma abstenção da Coligação CDS/MPT/PPM, seis votos contra do
Grupo Parlamentar do PS e onze votos a favor do Grupo Parlamentar do
PSD. ---------------------------------------------------------------------------------No ponto 2, período da ordem do dia, ponto 2.2 apreciação do inventário
do Património da Freguesia da Guarda, o Senhor Presidente da
Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Sandrina Isabel Clara
(PS), que sinalizou a existência de equipamentos que não depreciaram
em comparação ao ano anterior e solicitou esclarecimentos acerca do
propósito da utilização dos equipamentos denominados de “Máquina de
Waffle SQS”, com valor patrimonial de 430,5 euros, e de uma “crepeira
elétrica 45x50”, com valor patrimonial de 448,95 euro. (Anexo 10) ------O Senhor Presidente da Freguesia esclareceu que os equipamentos
referidos são utilizados nas atividades da freguesia nomeadamente no
Carnaval, Feira Farta e Caminhadas. Quanto ao equipamento que não
depreciou em em comparação com o ano anterior a contabilidade não
obriga à desvalorização dos equipamentos -----------------------------------No ponto 2, período da ordem do dia, ponto 2.3, análise, discussão e
votação da 1ª Revisão Orçamental para o Ano 2019, o Senhor Presidente
da Assembleia de Freguesia perguntou aos Senhores Deputados se

alguém queria intervir e, como ninguém se pronunciou, passou à votação
da 1.ª Revisão Orçamental. -----------------------------------------------------A 1.ª Revisão Orçamental foi aprovada por unanimidade. -----------------Com o finalizar dos trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia
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 qua vai ser
assinada por mim na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia e
pelas 1ª e 2ª Secretárias. --------------------------------------------------------______________________________________________________________________
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