
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 38  

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

reuniu em sessão ordinária, no Centro Cultural e Social de São Miguel, pelas

vinte horas e trinta minutos, 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 Regimento da Assembleia de Freguesia. 

2.2. Análise, discussão e votação do Plano e orçamento para o ano 2022-

“Artº 9º, nº1, alínea a) da Lei nº 75/2013”;.-----------------------------------------

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

Pessoal para o ano 2022- “Artº 9º, nº1, 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 agradeceu a presença

de todos/as, comunicando que a Assembleia de Freguesia terá transmissão

online. Seguiu-se a leitura da convocatória da presente Assembleia, com a

respetiva ordem de trabalhos supra elencada. Informou que esta Assembleia

de Freguesia iria decorrer sob o Regimento da Assembleia de Freguesia do

mandato anterior.------------------------------------------------------------------------

Em  seguida,  comunicou  a  ausência  dos  seguintes  deputados  e  a  sua

respetiva  substituição,  do  Partido  Socialista  o  Senhor  Deputado  João

Saraiva Neto Carvalhinho foi substituído pela Senhora Deputada Cremilda

Isidoro  Almeida  e  do  Movimento  Pela  Guarda,  o  Senhor  Deputado  João

Gomes foi  substituído  pela  Senhora  Deputada Sara  Maria  Lourenço Leal

Ainda do  Movimento  Pela  Guarda a  Senhora Deputada Teresa  Rodrigues

estará  presente  na  sessão  da  Assembleia  de  Freguesia  através  de

videoconferência, por se encontrar em isolamento profilático.-------------------
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O Senhor  Presidente  da  Assembleia  questionou os  grupos  parlamentares

sobre  a  necessidade  da  leitura  da  ata  nº  37,  correspondente  à  anterior

sessão  extraordinária  da  Assembleia  de  Freguesia.  O  Senhor  Deputado

António  Júlio  Aguiar  (MPG)  tomou da  palavra  e  deu  os  parabéns  por  a

Assembleia de Freguesia estar a decorrer online e quanto à ata, na página 2,

na linha 22 e 23, faz uma ressalva relativamente ao assunto provedor do

bairro, afirmando que o Movimento Pela Guarda “não está de acordo com a

proposta do provedor do Bairro - não vê necessidade” e não é isso que está

transcrito.  Tendo-se  registado  corretamente  a  frase  da  intervenção  do

Senhor Deputado António Júlio (MPG) passou-se à votação da ata, sendo

esta aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------

De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia deu a conhecer o que a Mesa

da Assembleia registou e recebeu entre a Assembleia realizada em novembro

e a atual, nomeadamente diversos convites, várias informações e desejos de

Boas Festas.  O Senhor Secretário da Mesa deu a conhecer dois votos de

pesar,  pelo  falecimento  do  Prof.  Norberto  Gonçalves,  presidente  da

Associação dos Jogos Tradicionais da Guarda e pelo falecimento do antigo

diretor do Museu Regional da Guarda, João Mendes Rosa. (Anexo 1). Foi

ainda  comunicado  as  sentidas  condolências  aos  familiares  falecidos  da

funcionária da Freguesia da Guarda, Céu Pontinha e da colaboradora Helena

Cristina. Colocados a votação os Votos de Pesar apresentados pela Mesa da

Assembleia  de  Freguesia,  foram  aprovados  por  unanimidade.  A  senhora

Secretária da Assembleia de Freguesia da Guarda deu a conhecer alguma

correspondência trocada através do e-mail da Assembleia da Freguesia da

Guarda.------------------------------------------------------------------------------------

Em  seguida  foi  dada  a  palavra  ao  Senhor  Presidente  da  Junta  que

cumprimentou  todos/as  os/as  presentes  e  os/as  que  acompanham  via

online  esta  Assembleia  de  Freguesia.  Iniciou  a  sua  apresentação  dando

informações sobre o XVII Congresso da Anafre a realizar em Braga nos dias

11,  12  e  13  de  fevereiro  de  2022,  apelando  à  inscrição  dos  Senhores

Deputados no referido Congresso. Parabenizou o Senhor Deputado António

Júlio Aguiar (MPG) pelo seu cargo de chefe de gabinete do Senhor Presidente

da  Câmara  Municipal  da  Guarda,  desejando  muito  sucesso.  Referiu  a

reunião que decorrerá em breve com os delegados dos diferentes partidos
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políticos para a constituição das mesas nas próximas eleições legislativas.

Pediu ainda autorização, à Mesa da Assembleia, para a visualização de um

vídeo sobre os trabalhos desenvolvidos no Forno Comunitário de Alfarazes,

estando a sua recuperação concluída. Por último, deixou a informação de

que aceitou o convite para integrar a lista de candidatos a Deputados, do

Partido Social Democrata, para a Assembleia da República, pelo Círculo da

Guarda. Seja eleito ou não, afirma que os guardenses podem ter a certeza

que  o  Presidente  de  Junta  continuará  a  presidir  a  Junta  de  Freguesia,

procurando fazer sempre o melhor, juntamente com os restantes membros

do executivo.------------------------------------------------------------------------------

Depois da apresentação do vídeo seguiu-se para a ordem de trabalhos, ponto

1. Período de antes da ordem do dia, ponto 1.1. Assuntos de interesse para a

freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------

De imediato foi dada a palavra à Senhora Deputada Beatriz Catalão (MPG)

que propôs um voto de congratulação ao guardense Rui Costa, um dos mais

premiados cientistas portugueses. (Anexo 2) O voto foi colocado a votação,

sendo aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------

De seguida, usou da palavra a Senhora Deputada Maria do Carmo Santos

(PS)  que  iniciou  a  sua  intervenção  abordando  os  resultados  dos  Censos

2021.  Com o  decréscimo do número  de  jovens  e  aumento  da  população

envelhecida  propõe a  promoção  e  execução  de  projetos  de  intervenção

comunitária  na área  do  desporto,  bem como a  disponibilização  de  apoio

psicológico  e,  no  que  diz  respeito  aos  idosos  a  prestação  de  cuidados

alimentares, de higiene e de saúde aos fins-de-semana. (Anexo 3)--------------

Pelo grupo parlamentar do PSD falou a Senhora Deputada Albertina Santos

(PSD), que questionou como foram angariados os alimentos para os cabazes

de Natal e qual o valor do seu investimento financeiro.----------------------------

De imediato foi dada a palavra ao Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) que

enalteceu  o  trabalho  de  manutenção  desenvolvido  junto  dos  caminhos

rurais, pelos funcionários da Junta de Freguesia, nomeadamente na Quinta

do  Cabroeiro,  Quintãzinha  do  Mouratão,  Coviais  de  Cima,  entre  outros.

Salientou a importante recuperação dos Fornos Comunitários na Freguesia e

questionou se existe algo agendado para a utilização dos mesmos. Relembra,
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a excelente prática da Junta de Freguesia com a  Recolha de Monos, todas

as segundas feiras, e deseja saber qual o destino dos mesmos.------------------

O Senhor Deputado Carlos Monteiro (MPG) usou da palavra pretendendo

fazer uma crítica construtiva em relação à não existência de uma mensagem

de Boas Festas por parte do Senhor Presidente da Freguesia da Guarda,

apenas existindo no site da Freguesia um cartão digital. Para além disso, a

participação da Freguesia não se verificou em tempo oportuno, na atividade

“Pinheiros de Natal”, na inauguração “Cidade Natal”. (Anexo 4)-----------------

Dada  a  palavra  à  Senhora  Deputada  Cremilda  Almeida  (PS),  destacou a

importância de desenvolver medidas dedicadas a combater o problema de

saúde pública inerente à múltipla existência de dejetos animais no espaço

público  da  Freguesia,  assegurando  os  cuidados  básicos  de  higiene

ambiental. (Anexo 5)---------------------------------------------------------------------

Interveio a Senhora Deputada Isabel Oliveira (PSD) que falou das diversas

iniciativas que a freguesia dinamiza para promover o combate à solidão e

estimular  o  envelhecimento  ativo  e  saudável.  Questionou  o  Senhor

Presidente  da  Junta  quais  as  conclusões  tiradas  do  8º  Congresso  em

Envelhecimento  Ativo  e  Saudável  da  região  Centro  em  que  a  Junta  de

Freguesia esteve presente.--------------------------------------------------------------

De imediato tomou da palavra a Senhora Deputada  Maria Fidélia Pissarra

(PS), que revelou preocupação com o facto de o objetivo inicial do Projeto

promovido pela Junta de Freguesia “Estou atento, assim aprendo melhor”,

não estar a ser alcançado, pela necessidade de os alunos, que ingressam nas

escolas do primeiro ciclo da Freguesia necessitarem, segundo a Junta de

Freguesia da Guarda e os professores que aderiram ao projeto,  de apoio

psicológico na sua inserção na escola. Solicitou-se uma explicitação mais

apurada sobre o assunto, não só acerca da necessidade a que este projeto

efetivamente responde e que o terá desencadeado, mas também no que aos

mecanismos  da  sua  operacionalização,  monitorização  e  avaliação  diz

respeito. (Anexo 6)-----------------------------------------------------------------------

A Senhora Deputada Sara Leal (MPG) propôs um Voto de Pesar pela perda

do Professor Norberto Gonçalves, sugerindo que a Assembleia de Freguesia

se manifeste num minuto de silêncio em memória do mesmo. (Anexo 7)-----
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Tendo  sido  colocado  à  votação,  o  Voto  de  Pesar  foi  aprovado  por

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------

Dada a palavra ao Senhor Deputado Fábio Pinto (PS), deu os parabéns pela

emissão  on-line  da  Assembleia  de  Freguesia.  Lamentou  que  vários  anos

volvidos,  ainda não exista uma clara reivindicação por maior  partilha  de

responsabilidades entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal.  Foi

solicitado esclarecimentos no sentido de perceber, entre outras questões, se

o executivo vai propor a adoção de mais competências no próximo ano, quais

são  as  competências  que  possivelmente  poderão  vir  a  estar  em cima do

processo negocial e se o executivo já tentou alguma ação por forma a criar a

oportunidade de aceitar competências no próximo ano. (Anexo 8)---------------

A Senhora Deputada Rita Pina (PSD) parabenizou a Junta de Freguesia pela

continuidade de dois projetos educativos de apoio socio-educativo, a prática

de  Educação  Física  e  Educação  Musical  nos  Jardins  de  Infância  e  o

desenvolvimento do programa “Estou Atento, Assim Aprendo Melhor “ nos 1º

e 2º anos de escolaridade. Indagou o Senhor Presidente da Junta se este

último apoio socio-educativo se poderá alargar para os restantes anos de

ensino, visto ser um sucesso. (Anexo 9)----------------------------------------------

O Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) congratulou o Senhor Presidente

da  Junta  de  Freguesia  por  ser  candidato  a  Deputado  à  Assembleia  da

República, podendo representar os territórios do Interior. Ser Deputado da

Assembleia da República a par com a gestão da Junta de Freguesia, não é

inédito  para  o  Senhor  Presidente  da  Junta,  outrora  já  o  fez  com  o

compromisso  assumido.  Assim,  o  Grupo  parlamentar  do  Partido  Social

Democrata apoia a sua candidatura reconhecendo o seu mérito.----------------

O Senhor Deputado António Júlio Aguiar (MPG) tomou da palavra e diz que é

com profunda alegria que se ouviu hoje anunciar a aprovação da gestão do

Terminal Ferroviário da Guarda, um pequeno grande passo para o futuro

empresarial da Guarda. (Anexo 10) --------------------------------------------------

A  Senhora  Deputada  Cremilda  Almeida  (PS)  solicitou  ainda  à  Junta  de

Freguesia uma posição firme, sobre a vedação da linha de caminho de ferro

que  se  encontra  derrubada  junto  ao  cemitério  da  Guarda-

Gare.---------------------------------------------------------------------------------------
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Terminadas  as  intervenções  dos  Senhores  Deputados  da  Assembleia  de

Freguesia foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que diz estar de

acordo  com  o  voto  de  congratulação  ao  cientista  português  Rui  Costa,

natural  da  freguesia  de  Casal  de  Cinza.  Relativamente  à  intervenção  da

Senhora Deputada Maria do Carmo (PS), realça que a nível de voluntariado

não se tem conseguido fazer  muito,  a  não ser  o  voluntariado hospitalar.

Quanto ao voluntário pontual, é sim uma realidade na Freguesia da Guarda.

Quanto ao assunto abordado pela Senhora Deputada Isabel Oliveira (PSD) o

Senhor  Presidente  da  Junta  diz  que  é  responsabilidade  da  Freguesia  da

Guarda  a  partilha  de  Boas  Práticas  sobre  o  envelhecimento  ativo.

Relativamente aos Cabazes de Natal, houve ofertas de alimentos por parte de

escolas,  jardins de infância,  superfícies comerciais e Fundação Nova Era.

Foram apoiadas diversas  famílias e  também jovens dos PALOPS e houve

articulação com várias entidades para não haver duplicação na entrega de

Cabazes.  O  trabalho  desenvolvido  junto  dos  caminhos  rurais  tem  sido

aprimorado e cada vez melhor,  é um investimento que se faz mas que a

chuva causará os habituais estragos. Quanto à Recolha de Monos, pode e

deve haver melhoria na recolha do lixo mas os cidadãos devem ter também

uma postura correta ao nível da educação ambiental, bem como à recolha

dos dejetos dos animais. Sobre estes dois assuntos, diz que deveria haver

uma  maior  consciencialização  sobre  a  Educação  Ambiental  e  Cidadania.

Quanto à questão dos parques infantis,  acredita que neste mandato seja

feita a recuperação dos mesmos pelo Município da Guarda. Afirma que o

Projeto  “Estou  Atento  Aprendo  Melhor”,  desenvolvido  nas  escolas  é  para

todas  as  crianças,  não  sendo  exclusivamente  para  crianças  com  NEE.

Agradeceu  ao  Senhor  Deputado  Frederico  Quinaz  (PSD)  pelo  apoio

manifestado.  Quanto  à  intervenção  do  Senhor  Deputado  António  Júlio

Aguiar (MPG) não podia estar mais de acordo. Relativamente ao assunto da

transferência  de  competências,  apresentado  pelo  Senhor  Deputado  Fábio

Pinto (PS), o Senhor Presidente da Junta diz que a Junta de Freguesia da

Guarda manifestou o seu interesse junto do Município, mas até agora nunca

houve resposta.---------------------------------------------------------------------------

Dando continuidade aos trabalhos, ponto 2. Período da ordem do dia, ponto
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2.1. Análise, discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia,

o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  agradeceu  aos  diferentes  grupos

parlamentares  os  contributos  prestados  para  a  elaboração do  documento

final do Regimento da Assembleia de Freguesia Mandato 2021-2025.----------

Foi  dada a palavra ao Senhor Deputado António Júlio Aguiar  (MPG) que

admite ter sido alertado para a possibilidade de alguma falha no Regimento

de acordo com a lei nº 75/2013, artigo nº 52, onde no período de antes da

ordem do dia, para assuntos gerais de interesse autárquico terá a duração

máxima de 60 minutos. Assim, o artigo 24º do Regimento da Assembleia de

Freguesia  poderá  não  estar  correto,  se  os  60  minutos  contemplarem as

intervenções dos partidos e do executivo. -------------------------------------------

O Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) sugere que o Regimento se mantenha e

numa próxima Assembleia seja alterado se for necessário se não estiver de

acordo com as lei. Salienta que se os tempos forem alterados a participação

dos  vários  grupos  parlamentares  fica  condicionada,  restringindo  a

participação democrática de todos os deputados.----------------------------------

O Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) diz ser uma questão jurídica e

que se deverá procurar averiguar a lei em causa, aprovando naturalmente o

Regimento.--------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou o Regimento da

Assembleia  de  Freguesia  a  votação,   tendo  o  mesmo  sido  aprovado  por

unanimidade. Ficou o compromisso de pedir apoio jurídico junto da ANAFRE

sobre o artigo em causa e se for necessário altera-se posteriormente.----------

Passando de imediato ao ponto 2.2. Análise, discussão e votação do Plano e

orçamento para o ano 2022- “Artº 9º, nº1, alínea a) da Lei nº 75/2013” foi

dada a palavra à Senhora Deputada Teresa Rodrigues (MPG) onde fez uma

abordagem exaustiva ao plano e orçamento para o ano de 2022 dizendo que

o  orçamento  apresentado  é  pouco  ambicioso  pois  o  montante  que  sobra

depois das despesas com o pessoal é diminuto para potenciar a proximidade

com  as  pessoas,  numa  região  de  vasta  extensão  geográfica  mas  muito

significativa em termos populacionais. (Anexo 11)----------------------------------

Em  seguida  interveio  o  Senhor  Deputado  Fábio  Pinto  (PS)  que  deu

conhecimento de algumas proposta apresentadas para serem incluídas no

Plano e Orçamento da Freguesia tendo em conta a lei do direito de oposição.
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Em suma, diz que  uma Freguesia com mais de 24 mil cidadãos não pode

continuar a encarar o futuro com a pouca ambição e prosseguindo num

caminho  onde  as  prioridades  são  o  alargamento  de  um  cemitério,  a

requalificação de um forno comunitário e sem encontrar a evidência de uma

ação focada na necessidade de ouvir as pessoas e dirigir recursos para a

resolução dos  seus problemas  que influenciam a sua qualidade  de  vida.

(Anexo 12)---------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Deputado  Frederico  Quinaz  (PSD)  também  usou  da  palavra

dizendo que este orçamento contempla os valores provenientes do Fundo do

Financiamento das Freguesias a maior fonte de receitas da Freguesia e a

transferência de verba da Câmara Municipal. Assim, este orçamento revela

uma  boa  gestão  sem  a  diminuição  da  atividade,  sendo  a  maioria  das

despesas para o custo com o pessoal. Acredita porém que um voto a favor

para este orçamento é um voto consciente e ao serviço dos fregueses. ---------

O  Senhor  Presidente  da  Junta  interveio  e  agradeceu  a  intervenção  dos

Senhores Deputados sobre a leitura que cada um fez sobre o orçamento. Em

resposta à Senhora Deputada Teresa Jacinto (MPG) diz que desde 2013 que

a verba vinda do IMI está canalizado para a educação, para o pagamento das

avenças aos professores dos vários projetos educativos da freguesia. Ao nível

dos custos com o pessoal é de facto a grande fatia do orçamento tendo a

freguesia  neste  momento,  8  pessoas  no  Contratos  Emprego  Inserção  do

IEFP.  Afirmou que a  Junta  de  Freguesia  esteve  e  estará  disponível  para

colaborar com a Câmara Municipal da Guarda apesar do seu parco apoio

financeiro.  No  futuro  espera  que  se  ponha  de  pé  a  transferência  de

competências  com  a  Câmara  Municipal  da  Guarda.  Relativamente  ao

Provedor de Bairro, a ideia é construir um regulamento com a ajuda dos

Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia. --------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Plano e Orçamento

para o ano 2022, o mesmo foi aprovado com 9 votos a favor do PSD e 10

abstenções (6 votos do MPG e 4 votos do PS).---------------------------------------

Finalizando a ordem de trabalhos com o ponto 2.3. Discussão e votação da

proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal para o ano 2022- “Artº

9º,  nº1,  alínea  m)  da  Lei  nº  75/2013”,  foi  dada  a  palavra  ao  Senhor

Deputado  Frederico  Quinaz  (PSD)  que  salientou  que  tendo  em  conta  a
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dimensão da Junta de Freguesia, ter 9 funcionários no quadro do pessoal

certamente não é suficiente para todo o trabalho que a Junta de Freguesia

possui. Por isso ressalva, que a eventual contratação de 2 funcionários é

bastante relevante.-----------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Mapa de Pessoal

para o ano 2022, sendo aprovado com 13 votos a favor (9 votos do PSD e 4

votos do PS) e 6 abstenções do MPG.-------------------------------------------------

De acordo com o Regimento da Assembleia passou-se para o “período de

intervenção do  público”,  foi  dada a  palavra  ao  Senhor  Ismael  Escudeiro,

freguês presente na Assembleia de Freguesia tendo-se inscrito no inicio da

Assembleia de Freguesia para usar da palavra. ------------------------------------

O  Senhor  Ismael  Escudeiro  realizou  uma  intervenção  sobre  os  parques

infantis e a fiscalização da ASAE, dizendo que enquanto antigo membro da

Assembleia de Freguesia no anterior mandato sempre alertou para os sérios

e graves riscos de segurança existentes em alguns parques infantis. (Anexo

13). -----------------------------------------------------------------------------------------

Foi ainda dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que referiu que a

competência da manutenção dos parques infantis é do Município da Guarda

e  sabe  que  não  foram requalificados  neste  último  mandato  por  falta  de

orçamento apesar de ter sido afirmado, pela Câmara Municipal da Guarda,

terem já os projetos.---------------------------------------------------------------------

Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia colocou

à  votação  a  ata  em  minuta  que  foi  aprovada  por  unanimidade  pelos

Senhores Deputados presentes nesta Sessão da Assembleia de Freguesia da

Guarda.------------------------------------------------------------------------------------

Por  mais  nada  haver  a  tratar,  deu-se  por  encerrada  esta  sessão  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, pela

1ª Secretária e pelo 2º Secretário. ----------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________








































































