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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 

 

ATA Nº 26 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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. Análise, discussão e votação da Segunda Revisão Orçamental para o 

ano 2019 – “Art.º 9.º, nº1, alínea a) da Lei nº. 75/2013”; ------------------- 

2.2. Análise, discussão e votação da Terceira Revisão Orçamental para o 

ano 2019 – “Art.º 9.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013”; ----------------- 

2.3. Rejeição das Competências para o ano 2019, conforme o Decreto Lei 

nº 57/2019, de 30 de abril; ------------------------------------------------------ 

2.4. Autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais; --- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, António Manuel Peres 

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

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

Em seguida, comunicou a ausência dos seguintes deputados e a 

respetiva substituição: o Senhor Deputado João Saraiva Neto 

Carvalhinho (PS) foi substituído pelo Senhor Deputado Paulo Alexandre 

Ribeiro Barbas (PS), a Senhora Deputada Maria do Carmo Marques dos 

Santos (PS) foi substituída pela Senhora Deputada Manuela Lima Vaz 

(PS) e o Senhor Deputado Rui Paulo Baía (PSD) foi substituído pelo 

Senhor Deputado José da Fonte Currais (PSD).------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia questionou os grupos parlamentares 

sobre a necessidade da leitura da ata nº 25, correspondente à sessão 

ordinária da Assembleia de Freguesia, de 29 de abril de 2019. Tendo a 
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resposta sido negativa, procedeu-se à respetiva votação sendo a ata nº25 

aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia fez a leitura da 

convocatória aos membros presentes e 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), que, por motivo de doença 

repentina, não pode estar presente. Aproveitou ainda a oportunidade 

para desejar as melhoras do familiar da Senhora Deputada Anabela 

Cunha (PSD).------------------------------------------------------------------------ 

De seguida, enunciou os eventos em que esteve presente e informou a 

Assembleia que acompanhará os membros do executivo da Junta de 

Freguesia na apresentação pública do programa PEPAL – Programa 

Estágios Profissionais para a Administração Local, no Bombarral, com a 

presença do Senhor Ministro da Administração Interna.-------------------- 

Dando início ao Período Antes da Ordem do Dia, ponto 1.1 Assuntos de 

interesse para a freguesia, o Senhor Presidente da Assembleia solicitou a 

inscrição dos Senhores Deputados para as intervenções que 

considerassem mais pertinentes.------------------------------------------------ 

Assim, foi dada a palavra à Senhora Deputada Maria Adelaide Veloso 

Lucas Queiroz de Campos (PS), que apresentou uma proposta para a 

Junta de Freguesia procurar concretizar a oportunidade de as crianças 

do 1º ciclo do ensino básico poderem usufruir de atividades meio aquático 

de forma gratuita. Solicitou também a criação de um grupo de trabalho, 

destinado a avaliar o Regimento da Assembleia de Freguesia em vigor, 

tendo em vista o melhoramento e funcionamento da mesma, com 

representação de todos os grupos partidários representados na 

Assembleia de Freguesia, assim como do executivo da Freguesia da 

Guarda e ainda do Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia da 

Guarda. (Anexo 1) ----------------------------------------------------------------- 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia 

deu a palavra ao Senhor Deputado Paulo Alexandre Ribeiro Alves (PS) 

que propôs a criação do Guarda Pass, funcionando como passaporte dos 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001033070500&eid=ARD2suEgmAYmR0i-IM2Kd1zShjB5rqfW6EfQGK-HQWpl6O4TEsq6z10k6T0_hhwv65JZkQe4nzx4lXAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001033070500
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001033070500
https://www.facebook.com/profile.php?id=1596128298&eid=ARDm-ub8x0Jh5XUptFRwsKjFeAH4XEGy0qDL89CGUe88-8x9JqOVnIyzdIPOJegWN4RjmWg0vHfhsyY9
https://www.facebook.com/profile.php?id=1596128298
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turistas na freguesia da Guarda de forma a divulgar a nossa freguesia 

junto dos turistas para uma melhor visibilidade de locais e pontos de 

interesse. (Anexo 2) ---------------------------------------------------------------- 

De imediato, tomou a palavra o Senhor Deputado Ismael Escudeiro 

Martins Duarte (PS), que, uma vez mais, veio falar de assuntos 

relacionados com os arruamentos e equipamentos da Freguesia 

questionando se os casos referenciados são do conhecimento da Câmara 

Municipal (Anexo 3) --------------------------------------------------------------- 

No final da intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia reiterou a 

informação de que todas as propostas apresentadas em reunião de 

Assembleia são posteriormente levadas ao Executivo Camarário 

aguardando respostas.------------------------------------------------------------ 

Dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Miguel Gonçalves Narciso 

(Coligação CDS/MPT/PPM) que cumprimentou a Assembleia presente e 

se congratulou pelo resultado das obras que vão sendo feitas, 

nomeadamente, frisou, o muro da GNR junto do qual é agora proibido a 

circulação de pessoas por questões de segurança. Nomeou a ETAR do 

Torrão e questionou quais os efluentes que aí vão ser tratados, bem como 

se será esta a solução encontrada para ultrapassar a poluição dos rios 

Diz e Noéme. Lembrou o plano de reflorestação da cidade, questionando 

quantas árvores foram plantadas ao longo da VICEG; relembrou o projeto 

de intervenção do Largo João de Almeida, o estacionamento no centro 

histórico, o estado da muralha junto ao centro comercial La Vie, bem 

como o da calçada desde a Escola da Santa Clara até à Escola Secundária 

Afonso de Albuquerque. ---------------------------------------------------------- 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia 

deu a palavra à Senhora Deputada Manuela de Lima Vaz (PS), que 

solicitou esclarecimentos sobre o ponto de situação da reativação do 

Orçamento Participativo da Freguesia. (Anexo 4) ----------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Deputado Adelino Eduardo Brás (PSD) que, 

após cumprimentar a Assembleia presente, se congratulou pela 

adjudicação da obra na zona envolvente da Capela do Mileu pela Câmara 

Municipal e questionou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre 

https://www.facebook.com/ismaelescudeiromartins.duarte?eid=ARD19HIe0Eah26BUmwo_CUvM87D7zJa3mt2ChORW9qltWtLIBPd7kY8l_07d3prvXbEISrWIk798ZBsC
https://www.facebook.com/ismaelescudeiromartins.duarte
https://www.facebook.com/ismaelescudeiromartins.duarte
https://www.facebook.com/manuela.lima.vaz?eid=ARAmdysnEjNZORD_7pYwtbD8advvbVyoJDyvHBWe11RzzWyuYynSYfkRHEs1_ytIxXLkOUPF3k17HPeL
https://www.facebook.com/manuela.lima.vaz
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se já era conhecida a data do início da obra.-----------------------------------

Seguiu-se a Senhora Deputada Albertina Soares Marques Santos (PSD) 

que, após cumprimentar os membros do Executivo e da Assembleia, 

felicitou Alfarazes e a sua Associação pela vitória da marcha popular e a 

Associação da Sequeira pelo prémio da boneca de cristal e a Câmara 

Municipal pela iniciativa “Santos do Bairro” que deu vida à cidade.------- 

O Senhor Deputado João Ribas (PSD) tomou a palavra e relembrou que 

as obras de requalificação na Quintãzinha do Mouratão, Carapito, 

Galegos, Cabreira, Monte Barro e Alfarazes foram ponto alto da 

campanha eleitoral do PSD em 2017, contrariamente ao que Grupo 

Parlamentar do PS diz agora ser de sua autoria.------------------------------ 

Seguidamente tomou a palavra o Senhor Deputado Daniel Osório (PS) 

que solicitou esclarecimentos relacionados com os problemas sinalizados 

pelo Grupo do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Guarda 

nas anteriores Sessões da Assembleia. (Anexo 5) ----------------------------- 

Em seguida, interveio o Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) que 

após saudar os presentes mostrou o agrado na realização da 4ª Edição 

do Simpósio de Arte Contemporânea, uma iniciativa que trouxe à cidade 

artistas de renome nacional e internacional, um sucesso pela grande 

afluência de público, sem esquecer também o teatro, constituindo ambos 

fortes alicerces para a candidatura da Guarda a Capital Europeia da 

Cultura 2027.----------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra o Senhor Deputado José Cunha (PSD) que questionou o 

Senhor Presidente da Junta sobre a reunião tida com o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 29 de maio e quais os assuntos debatidos na 

reunião.------------------------------------------------------------------------------ 

Concluídas as intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia deu a 

palavra ao Senhor Presidente do Executivo da Junta de Freguesia da 

Guarda, João José Pina Prata, que, após ter cumprimentado a 

assembleia presente, começou por falar da exposição do livro” Ser Mulher 

II”, lembrando que as verbas recolhidas serão para o Centro de Apoio à 

Vida “Nascer”- Cáritas Diocesana da Guarda.--------------------------------- 
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Falou depois do projeto “Guarda Sem Desperdício” lembrando algumas 

das atividades feitas, a importância do projeto pela envolvência que teve 

para a freguesia, agradecendo e ficando registado em ata o empenho da 

secretária e tesoureiro do executivo, Isabel Martins e António Morgado, 

bem como dos funcionários, nomeadamente Anabela Miguel e Luísa 

Gonçalves, presentes na sessão.------------------------------------------------- 

Ainda sobre a economia circular, adiantou que a Junta de Freguesia 

efetuou uma nova candidatura, desta vez ao programa JUNTAr + e deixou 

à disposição da Assembleia as brochuras do projeto “Guarda Sem 

Desperdício”.------------------------------------------------------------------------ 

Lembrou mais uma das atividades de grande impacto e envolvimento na 

Freguesia: as quatro caminhadas, inseridas no programa “Caminhe com 

a Freguesia” em que, para além da grande adesão da população, também 

estiveram presentes e empenhados os membros do executivo.------------- 

No seguimento da sua intervenção, o Senhor Presidente da Junta saudou 

o Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) pela visão 

global que tem na apresentação das questões que expõe à Assembleia.-- 

Assim, e em resposta ao Senhor Deputado, o Senhor Presidente da Junta 

mencionou a importância da ETAR do Torrão sublinhando que foi um 

investimento de um milhão e meio de euros, sendo um bom indício, para 

daqui a alguns anos, da resolução do problema dos rios Diz e Noéme.---- 

Reportando-se à questão apresentada pela Senhora Deputada Adelaide 

Campos (PS) sobre a natação no 1ºciclo, informou que já existe tal 

programa no 1º ciclo a cargo da Câmara Municipal. Não existe no pré-

escolar, mas a Junta de Freguesia não tem condições para atuar nessa 

matéria.------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente à questão colocada pelo Senhor Deputado Paulo Alves (PS) 

sobre o Guarda Passe esclareceu que o site da Freguesia está 

devidamente credenciado para a versão mobile, ficando, no entanto, 

registada a sugestão.--------------------------------------------------------------- 

Respondendo ao Senhor Deputado Ismael Escudeiro (PS), não deixando 

de dar razão pelo que apresentou, chamou, no entanto, à atenção do 

mesmo para, numa próxima vez, procurar ser mais abrangente, sendo 
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que todas as questões são posteriormente apresentadas à Câmara 

Municipal e dela dependem as informações requeridas.--------------------- 

Ainda em relação a uma questão levantada pelo Senhor Deputado Pedro 

Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) quanto ao número de árvores 

plantadas ao longo da VICEG, o Senhor Presidente da Junta frisou que 

não podia pronunciar-se sobre a contabilização das mesmas. Adiantou 

que as obras no Largo João de Almeida são para avançar ao que sabe no 

decurso deste ano. Em reposta à Senhora Deputada Manuela Lima (PS), 

informou que o Orçamento Participativo vai ser lançado ainda este ano.  

Agradeceu as intervenções dos Senhores Deputados, Adelino Brás (PSD) 

e Albertina Santos (PSD), elogiando a iniciativa “Santos do Bairro” e os 

trabalhos das associações da freguesia envolvidas. -------------------------- 

Mais uma vez, dirigindo-se ao Senhor Deputado João Ribas (PSD), e 

referindo-se à intervenção do Senhor Deputado Daniel Osório (PS), 

lembrou que tem de haver uma postura mais abrangente. Recordou que, 

já nos anteriores mandatos, essas questões foram sempre levantadas 

pelo executivo sem, no entanto, obterem qualquer resposta, sugerindo 

que as populações devem conhecer os motivos pelos quais as obras não 

avançaram em 40 anos de poder local democrático. ------------------------- 

Em referência a uma intervenção, feita numa rádio local pelo Senhor 

Deputado Fábio Pinto (PS), relativamente ao custo das obras das 

rotundas, lembrou que as mesmas são apoiadas por fundos comunitários 

e, na altura em que as obras nas localidades eram abrangidas pelo 

governo central, não se candidataram porque tinham outras prioridades. 

Rematou poeticamente, lembrando os versos de Fernando Pessoa “O 

poeta é um fingidor/ Finge tão completamente /Que chega a fingir que é 

dor/A dor que deveras sente.” e finalizou afirmando que espera que a obra 

seja iniciada, pois que, a não ser feita é uma vergonha total e política 

para a Guarda. --------------------------------------------------------------------- 

Respondeu ainda ao Senhor Deputado Daniel Osório (PS), relativamente 

aos contratos de prestação de serviços e prestação de contas, que, como 

já anteriormente tinha informado o Senhor Deputado, deve fazer o pedido 

de forma oficial. -------------------------------------------------------------------- 
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Em resposta ao Senhor Deputado António Cunha (PSD) relativamente à 

reunião tida com o Senhor Presidente da Câmara, informou que os 

pontos chave foram a requalificação dos bairros e as novas competências 

das juntas de freguesia.----------------------------------------------------------- 

Quanto aos ringues e polivalentes, as obras estão a decorrer, está 

incluído o polivalente da Quintãzinha do Mouratão por ser novo, 

reforçando a preocupação em que o mesmo procedimento possa ser 

seguido para os parques infantis. ----------------------------------------------- 

Por último, informou que, relativamente à viagem a Lisboa para uma 

visita à Assembleia da República, no dia 10 de julho, já agilizou os 

pormenores com o Senhor Deputado Fábio Pinto (PS), ficando o 

transporte a cargo da Junta de Freguesia. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia teceu algumas considerações sobre 

os pedidos dos Senhores Deputados, por forma a poder responder 

atempadamente a todos e encerrou a primeira parte da sessão, passando 

para o ponto nº 2 da ordem de trabalhos - Período da ordem do dia, 2.1 

Análise, discussão e votação da Segunda Revisão Orçamental para o ano 

2019 – “Art. 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013”, dando a palavra ao 

Senhor Presidente da Junta que explicou de forma breve em que consta 

esta segunda revisão ou seja, integrar o saldo de 2018 nas rúbricas 

existentes em 2019. --------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Deputado Daniel Osório (PS) que solicitou 

esclarecimentos sobre a incorporação do saldo contabilístico transitado 

a 31 de dezembro de 2018.------------------------------------------------------- 

De seguida, interveio o Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) que explicou 

aos presentes as diversas rúbricas do Plano e Orçamentos.---------------- 

Não havendo mais intervenções da Assembleia, o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia deu a palavras ao Senhor Presidente da Junta 

que agradeceu particularmente ao Senhor Deputado Daniel Osório pela 

preocupação demonstrada pelo governo do País que não tem feito 

orçamentos retificativos mas sim cativações e deu como exemplo a saúde 

e os transportes, relembrando que se o atual governo pode mostrar 

resultados é apenas porque o governo PSD/CDS deixou forma de o poder 
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fazer. Não foi o governo central do PSD/CDS que deixou o país na 

bancarrota – só se pode gastar o que houver – disse, e um governo que 

se preza não faz cativações. Ainda em resposta ao Senhor Deputado 

Daniel Osório, esclareceu que o executivo da Junta de Freguesia tem 

como prática apresentar os Orçamentos Retificativos em junho, bem 

como outras Juntas ou Câmaras do país, solicitando ao Senhor Deputado 

Daniel que não venha “empolar” um assunto que está consoante a Lei. 

Terminadas as intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia passou 

à votação da prestação de contas de 2019 que foi aprovada por maioria, 

com 6 abstenções do Grupo Parlamentar do PS, 11 votos a favor do Grupo 

Parlamentar do PSD e 1 voto a favor da Coligação CDS/MPT/PPM.------- 

Dando seguimento aos trabalhos, ponto 2, 2.2. Análise, discussão e 

votação da Terceira Revisão Orçamental para o ano 2019 – “Art.º 9.º, n.º 

1, alínea a) da Lei n.º 75/2013”, interveio de novo o Senhor Presidente 

da Freguesia, explicando que a Junta de Freguesia se candidatou ao 

Programa PEPAL (onde existem 2100 vagas) e ao programa Gabinete de 

Inserção Profissional, que é, por assim dizer, uma “antena” do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional do que resultou um colaborador que 

já se encontra a trabalhar na sede deliberativa da Junta de Freguesia, 

pelo período de 3 anos; a verba vem diretamente do IEFP e vai ser 

integrada no Orçamento, aproveitando, entre outras coisas, para 

requalificar o espaço onde vai ser feito o atendimento e daí a obrigação 

de fazer uma terceira revisão orçamental, reforçando que é uma mais 

valia para os utentes da freguesia.---------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) pediu a palavra e realçou a 

aprovação do GIP, que considerou uma intervenção de grande valor 

social.-------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia chamou ao palanque o Senhor 

Deputado Ismael Escudeiro (PS), que solicitara uma intervenção. Afirmou 

que a assinatura do protocolo regista positivamente um aumento de 

serviços; no entanto, devido ao desconhecimento do Grupo Parlamentar 

do PS da matéria inclusa naquele protocolo, definiram abster-se na 

votação.------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que, se a 

documentação apresentada for insuficiente, possam sugerir outras 

formas de se fazer mais e melhor, porque o que se pretende é que a 

informação seja clara.-------------------------------------------------------------- 

Posta a proposta à consideração da Assembleia foi aprovada por maioria 

com 11 votos a favor do grupo do PSD, 1 voto a favor da Coligação 

CDS/MPT/PPM e 6 abstenções do grupo do PS.------------------------------

Na continuação dos trabalhos, passou-se ao ponto 2.3., Rejeição das 

Competências para o ano de 2019, conforme o Decreto de Lei nº 57/2019, 

de 30 de abril. Relativamente a este ponto o Senhor Presidente da Junta 

explanou de forma detalhada o que são as competências das juntas e das 

autarquias. Informando da importância desta escolha para o ano de 

2020, sendo que já foi adiantando junto do atual presidente da Câmara 

a necessidade de se tentar outro conjunto de protocolos, agora 

denominados autos de transferência. Lembrou que esta é uma ótima 

oportunidade para valorizar e dignificar o papel da intervenção das 

Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do Senhor 

Presidente da Freguesia e questionou os presentes se desejavam intervir. 

O Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) tomou a palavra e apresentou, em 

nome do Grupo do Partido Socialista na Assembleia da Freguesia da 

Guarda, uma proposta de rejeição ao documento, solicitando ao 

executivo da Junta de Freguesia explicações sobre os autos de 

transferência. (Anexo 7) ----------------------------------------------------------- 

Tomou também a palavra o Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação 

CDS/MPT/PPM) que afirmou ser este modelo de descentralização 

realmente positivo, embora haja riscos é um modelo muito conveniente 

para as Freguesias, já que vão deixar de depender dos executivos 

Municipais. Questionou ainda o executivo sobre os temas que a Junta de 

Freguesia pretende levar à Câmara Municipal.-------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta que citou o Primeiro 

Ministro que em 2016 dizia que “ A descentralização é a pedra angular 

da reforma do Estado”, lembrou que sendo esta uma reforma tão 

https://www.facebook.com/gps.freguesiadaguarda/
https://www.facebook.com/gps.freguesiadaguarda/
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importante deveria ter sido mais célere, mas defende esta nova medida, 

sendo que, já foram encaminhas propostas à Câmara Municipal, que 

julga este executivo, favorecerão a população e a freguesia. ---------------- 

Foi posta à consideração da Assembleia a proposta da rejeição das 

Competências para o ano de 2019, conforme o Decreto de Lei nº 57/2019 

de 30 de abril, que foi aprovada por 11 votos a favor do PSD, 1 voto a 

favor da Coligação CDS/MPT/PPM e 6 abstenções do PS.------------------ 

Para o último ponto da ordem do dia, 2.4 Autorização prévia para 

assunção de Compromissos Plurianuais, o Senhor Presidente da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

que lembrou que a Lei dos Compromissos, Pagamentos e Atrasos obriga 

a que as Juntas de Freguesias e as Câmaras Municipais apresentem as 

despesas plurianuais; assim, obrigatoriamente, torna-se necessário que 

os membros da Assembleia de Freguesia se pronunciem sobre as 

aquisições que a Junta de Freguesia pretenda fazer.------------------------- 

Após questionar a Mesa da Assembleia de Freguesia sobre a possibilidade 

de intervir, tomou a palavra o Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) que 

pediu esclarecimentos ao executivo, lembrando que é competência da 

Assembleia de Freguesia o acompanhamento e fiscalização da atividade 

da Junta de Freguesia. (Anexo 8) ----------------------------------------------- 

Em resposta, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia lembrou que se 

estava a repetir e fez, porém, a leitura do documento, esclarecendo os 

pontos pedidos pelos Senhores Deputados; frisou que é realmente uma 

obrigação legal fazer a apresentação do documento, conforme a Lei dos 

Compromissos.--------------------------------------------------------------------- 

Posta a proposta à consideração da Assembleia, a mesma foi aprovada 

por maioria, com 6 votos contra do Grupo do PS, 11 votos a favor do PS 

e 1 voto a favor da Coligação CDS/MPT/PPM.--------------------------------- 

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

os cidadãos presentes a manifestarem-se.------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Marques, residente na rua paralela à Rua 5 

de outubro, que demostrou a sua preocupação sobre os contentores em 
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mau estado e solicitou a maior brevidade na resolução dos mesmos, bem 

como a limpeza urbana na área. ------------------------------------------------ 

Em resposta, o Sr. Presidente da Assembleia informou que fará as 

diligências necessárias junto do executivo da Junta de Freguesia e do da 

Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------- 

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 

qua vai ser assinada por mim na qualidade de Presidente da Mesa da 

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