
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 39  

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu em

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

uma 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.  Alteração  ao  artigo  24ª  do  Regimento  da  Assembleia  de  Freguesia-

Análise, discussão e votação; ----------------------------------------------------------

2.2. Apresentação e votação da prestação de contas 2021 - “Artº nº 9º, nº 1,

alínea b) da Lei nº 75/2013” ----------------------------------------------------------

2.3. Apreciação do inventário do Património da Freguesia da Guarda – “Artº

9º, nº 1, alínea b) da lei nº 75/2013”;------------------------------------------------

2.4 Apreciação da Proposta de Transferência de Competências no âmbito do

Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril. ---------------------------------------------

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. -------------------------------------------------------------------------------------

De  seguida,  informou que  o  Senhor  Deputado do  PS,  João  Carvalhinho,

apresentou a sua renúncia como membro da Assembleia de Freguesia tendo

sido  substituído  pelo  Senhor  Daniel  Osório  que  tomou  posse  nesta

Assembleia de Freguesia. O Senhor Presidente desejou as maiores felicidades

ao Senhor João Carvalhinho e agradeceu os contributos prestados ao longo

das  diversas  sessões  da  Assembleia  de  Freguesia.  -------------------------

Informou ainda que do Partido Social Democrata, a Senhora Deputada Ana
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Filipa  Pereira  Teixeira  se  encontra  ausente,  tendo  sido  substituída  pelo

Senhor Deputado António Cunha. ---------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  questionou os  grupos  parlamentares

sobre  a  necessidade  da  leitura  da  ata  nº  38,  correspondente  à  anterior

sessão  da  Assembleia  de  Freguesia.  Não  sendo  necessária  a  sua  leitura

passou-se à votação da ata, sendo esta aprovada por unanimidade.------------

O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  da  Guarda  saudou  os

Senhor  Deputados  que tomaram posse  na  Assembleia  da República  pelo

Círculo Eleitoral da Guarda, António Monteirinho e Cristina Sousa do PS e

Gustavo Duarte do PSD, formulando votos de um otimo mandato, que tudo

decorra a favor deste território e dos  guardenses.---------------------------------

Seguiu-se a leitura da convocatória da presente Assembleia, com a respetiva

ordem  de  trabalhos  supra  elencada.  Informou,  conforme  determina  o

Regimento,  da  presença  da  Mesa  Assembleia  de  Freguesia  em  diversas

reuniões e iniciativas, desde janeiro até  abril.--------------------------------------

Os trabalhos da Assembleia de Freguesia iniciaram com a apresentação do

projeto promovido pela Freguesia da Guarda, dinamizado pela empresa 5

Sentidos. A Dra Tatiana Louro, coordenadora do projeto, apresentou assim,

o trabalho desenvolvido com as crianças do 1º ciclo, no âmbito do projeto

“Aprender  com atenção  é  uma diversão!  Estou  Atento  Aprendo  Melhor!”,

abordando os objetivos e a forma de implementação do projeto (Anexo 1).

Finalizada  a  apresentação,  a  Senhora  Secretária  do  Executivo  usou  da

palavra para falar do projeto que a Freguesia da Guarda desenvolve junto

dos alunos do pré-escolar. Iniciou dizendo que não é um projeto inovador,

sendo,  isso sim,  inovadora a forma como foi  implementado há uns anos

atrás quando alguns alunos tinham direito a algumas atividades de forma

gratuita e outros não. Em 2013, aquando da união das freguesias, iniciou-se

o projeto já existente na extinta freguesia de S. Miguel, com atividades nas

áreas  das  expressões  fisico-motora,  dramática  e  musical,  melhorando  as

competências das crianças aliando a aprendizagem ao lúdico.-------------------

Em seguida, foi dada a palavra à Senhora Deputada do PS, Maria Fidélia

Pissarra, que colocou algumas questões à coordenadora do projeto “Estou

Atento,  Aprendo  Melhor!  ”,  nomeadamente  “mais  e  melhor  aprendizagem

escolar” de quem, que crianças, do quê, que aprendizagens e porquê? entre
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outras (Anexo 2). A Dra Tatiana Louro, dos 5 Sentidos, respondeu a todas as

perguntas  colocadas  pela  Senhora  Deputada  do  PS  finalizando  a  sua

intervenção dizendo que o objetivo da Educação é criar crianças felizes e

bem sucedidas conhecendo as suas emoções e trabalhar a sua capacidade

de auto regulação. -----------------------------------------------------------------------

O Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD), usou da palavra e congratulou

a Dra Tatiana e o Executivo pela excelente dinamização do projeto, sugere a

continuidade do mesmo e que chegue a mais crianças e mais escolas.---------

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a presença da Dra

Tatiana Louro e o serviço prestado na realização deste trabalho. Enalteceu,

invocando a obrigação do Poder Local juntamente com as Escolas de fazer

um trabalho diferenciado junto dos seus alunos. ----------------------------------

Dando início  à ordem de trabalhos  no ponto  1.1  1.  Período de antes da

ordem do dia, 1.1. Assuntos de interesse para a freguesia foi apresentado

pela Senhora Deputada Maria do Carmo Santos (PS) um voto de condenação

que  condena  a  invasão  da  Ucrânia  pela  Federação  Russa.  (Anexo  3)  O

Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia propõe o referido minuto de

silêncio em memória de todos os que faleceram nesta guerra. Colocado a

votação o voto de condenação foi aprovado por unanimidade, passando de

imediato a fazer-se um minuto de silêncio. -----------------------------------------

O  Senhor  Deputado  Adelino  Brás  (PSD),  tomou  da  palavra  e  falou  da

intervenção nos passeios na Urbanização da Corredoura, no Rio Diz, nas

Lameirinhas e na Cabreira, não sendo atribuições da Junta de Freguesia e

tendo  sido  alertados  pelos   fregueses  do  estado  crítico  em  que  se

encontravam os referidos locais. Foi também mencionado a limpeza urbana

de  vários  locais  da  Freguesia  da  Guarda.  Questionou  que  tipo  de

intervenções  estão  a  ser  planeadas  no  futuro  e  tendo  observado  algum

movimento no cemitério da Póvoa do Mileu por parte dos funcionários da

Junta de Freguesia questionou também qual o objetivo. -------------------------

Em  seguida  a  Senhora  Deputada  Maria  do  Carmo  Santos  (PS)  solicita

esclarecimentos sobre a reunião entre a Junta de Freguesia e a Câmara

Municipal destinada a abordar o processo de reabilitação do Mercado de São

Miguel, realizada a 11 de março de 2022, considerando “ser elementar, uma

vez que se trata de um compromisso assumido pela Câmara Municipal e que
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urge  concretizar,  dotando,  com  justiça  e  dignidade,  a  todos  os  agentes

económicos  que ali  teimosamente  subsistem,  bem como a  todos  os  seus

utilizadores, de melhores condições”, nomeadamente sobre a previsão da sua

concretização  e  sobre  quais  as  alterações  previstas.  Solicitou  igualmente

esclarecimentos  sobre  o  ponto  de  situação  da  Loja  Social  da  Freguesia

existente no Mercado Municipal de São Miguel, considerando merecer uma

solução  de  recurso  que  não  comprometa  a  missão  anteriormente

desenvolvida.  Sobre  o  ponto  de  situação  respeitante  ao  serviço  de

transportes  públicos  urbanos,  considerando  que  estes  continuam  a  não

servir a população de diversos bairros periféricos e que muitos dos abrigos

das  paragens  de  autocarros  se  encontram  destruídos  ou  pura  e

simplesmente não existem e ainda relativamente no que toca à gestão dos

resíduos  urbanos,  procurando  entender  se  existem  melhoramentos  no

processo  de  recolha dos  diversos  resíduos e  no  processo de  higienização

urbana, bem como da substituição/disponibilização de contentores de lixo

indiferenciado e orgânico. (Anexo 5)-------------------------------------------------

O Senhor Deputado Daniel Osório (PS)  propôs,  sabendo que as diferentes

versões em vigor dos Regulamentos da Freguesia já contemplam 8 anos de

vigência, e nalguns casos mais, a Assembleia de Freguesia, juntamente com

o Executivo e a Mesa, procedam a uma revisitação dos vários Regulamentos,

em  sede  de  Comissão  Permanente,  no  sentido  de  perceber  da  sua

adequabilidade  aos dias  de  hoje  e  aos  desafios  que o  futuro nos  coloca.

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

A Senhora Deputada Isabel Oliveira (PSD) congratulou a atividade da Junta

de  Freguesia  na  Área  Social.  Não  bastando  os  tempos  complicados  da

pandemia COVID-19, juntou-se agora uma guerra ”a invasão na Ucrânia”

que trouxe situações ainda mais difíceis de sustentar num tempo indefinido

e a Junta de Freguesia associou-se a outros parceiros para o acolhimento de

refugiados desta guerra. Deu igualmente, parabéns à Junta de Freguesia da

Guarda por estar próxima dos mais necessitados e ainda a preocupação com

os mais idosos, quer na sua condição física com a ginástica sénior quer na

componente psíquica com a estimulação cognitiva. -------------------------------

Em  seguida  tomou  a  palavra  o  senhor  Deputado  Fábio  Pinto  (PS)  que

relativamente à última edição do Orçamento Participativo questionou se o
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projeto  já  se  encontra  concretizado;  se  não está,  quando se  prevê que o

mesmo esteja concretizado; se alguma parte do apoio monetário atribuído já

foi concedido e sabendo que para 2022, a Freguesia da Guarda contemplou

a iniciativa com um aumento do valor em mil euros, mais dois mil euros do

que a última edição conhecida, quando em comparação com o ano de 2021,

pretende esclarecimentos sobre o que se sucedeu com a edição de 2021.

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

A  Senhora  Deputada  Rita  Antunes  (PSD)  usou  da  palavra  e  abordou  o

assunto  das  Hortas  Comunitárias  sendo  um  projeto  importante  no

desenvolvimento  pessoal,  bem como  no  contacto  direto  com a  Natureza.

Assim, questionou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia como é que

um cidadão da Guarda pode aderir ao programa das hortas comunitárias.

(Anexo 8). ---------------------------------------------------------------------------------

De imediato o Senhor Deputado António Cunha (PSD) abordou o assunto

dos  transportes  urbanos  e  as  suas  paragens  degradadas.  Na  parte  da

limpeza urbana realçou a existência de alguns contentores sem rodas e a

existência  de  lixo  amontoado  no  caminho  para  o  Campo  de  Futebol  do

Zâmbito.  Relativamente ao site da Freguesia,  notou algumas diferenças e

questionou se o mesmo iria ser alterado. --------------------------------------------

A  Senhora  Deputada  Albertina  Santos  (PSD)  usou  da  palavra  para

parebenizar o congresso da ANAFRE em Braga onde a Freguesia da Guarda

esteve presente com dois delegados e mais alguns observadores.  Um dos

assuntos  abordados  foi  a  descentralização  das  competências  para  as

freguesias.  Deu  ainda  os  parabéns  ao  Senhor  Presidenta  da  Junta  de

Freguesia  da  Guarda  que  foi  eleito  como  vogal  do  Conselho  Diretivo  da

ANAFRE. (Anexo 9). ---------------------------------------------------------------------

Em seguida foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia

que  respondeu  às  questões  anteriormente  colocadas.  No  entanto,  pediu

autorização  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  para  a

Senhora Secretária da Junta de Freguesia, Anabela Cunha falar sobre o site

da  Freguesia  e  o  Senhor  Vogal  do  Executivo  António  Morgado  sobre  as

hortas comunitárias. Dada a permissão, a Senhora Secretária salientou que

já houve pequenas alterações no site mas haverá alterações maiores a nível

de conteúdos porque como está atualmente, não demonstra a dinâmica da
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freguesia.  Assim,  convidou  todos  os  presentes  a  darem  sugestões  a

realizarem críticas,  as mesmas serão sempre bem vindas.  Em seguida,  o

Senhor  Vogal  António  Morgado tomou da palavra  e  frisou que as hortas

comunitárias são um sucesso, estando os Senhores Deputados convidados

para  uma  visita  guiada  se  assim  o  desejarem.  As  hortas  comunitárias

existem desde 2015 e a família Pissarra de Matos, tem emprestado o terreno

atrás  do  TMG  que  contempla  39  lotes  de  terreno.  A  inscrição  para  a

atribuição dos lotes de terrenos é feita na Junta de Freguesia. No início deste

ano, a Junta de Freguesia já renovou a rega e ofereceu o estrume. Informa

que o tratamento do terreno é da responsabilidade da Junta de Freguesia, os

horticultores apenas pagam o combustível do motor de rega.--------------------

De imediato, tomou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia,

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

online  esta  Assembleia  de  Freguesia  e  deu  as  boas  vindas  ao  Senhor

Deputado Daniel  Osório (PS) e agradeceu ao Senhor António Carvalhinho

(PS) o serviço prestado a esta Freguesia.---------------------------------------------

Começou por  enfatizar  o  trabalho desenvolvido  junto  do  site  no  anterior

mandato especialmente pelos funcionários da Junta de Freguesia e na altura

da Senhora Secretária do Executivo Isabel Martins.  No entanto, concorda

com novas alterações no site, nomeadamente melhorar a acessibilidade para

todos quantos acedem ao site via telemóvel.-----------------------------------------

Relativamente  às  hortas  comunitárias  dado  estar  a  contar  que  algumas

famílias ucranianas também usufruam dos lotes de terreno ainda vagos, já

foram feitas diligências nesse sentido.------------------------------------------------

Agradeceu à Senhora Deputada Maria do Carmo (PS) a moção apresentada

sobre a guerra na Ucrânia, estando totalmente de acordo com a mesma.------

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Adelino Brás (PSD), clarificou que

relativamente ao cemitério da Póvoa do Mileu é para ser intervencionado, é

uma obra que consta no plano de atividades. Trata-se de uma requalificação

melhorando assim as acessibilidades e outras bem feitorias. --------------------

Quanto às obras no Mercado de S. Miguel, a Junta de Freguesia da Guarda

foi convidada pelo Presidente do Município a ver o projeto da remodelação do

espaço. A Loja Social neste espaço não se encontra aberta, apenas existe a

Loja Social junto à Escola Secundária Afonso de Albuquerque.-----------------
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Relativamente à higienização do serviço urbano acredita que a Câmara e a

empresa  responsável  pelo  serviço  lava  os  contentores  e  até  coloca  um

autocolante com a informação quando isso acontece. Sobre os transportes

públicos há 40 anos que o serviço não tem nenhuma melhoria. Esperamos

que a nova empresa consiga resolver o assunto.------------------------------------

Sobre  os  Regulamento  existentes  na  Freguesia  não  vê  necessidade  de

qualquer alteração para já, mas a qualquer momento, se assim se entender,

poderá acontecer. -----------------------------------------------------------------------

Agradeceu  a  intervenção  da  Senhora  Deputada  Isabel  Oliveira  (PSD)  e

reiterou o apoio dado à Comunidade Ucraniana dizendo que se manterá até

que seja necessário.---------------------------------------------------------------------

Sobre o Orçamento Participativo todo o apoio financeiro da edição de 2020

está  disponibilizado  para  a  Associação  Clube  Guarda  Basket  que  está  a

finalizar  o  projeto.  Quanto  à  edição  deste  ano,  ainda vamos a  tempo de

tratar.--------------------------------------------------------------------------------------

Agradeceu a intervenção da Senhora Deputada Albertina Santos (PSD) sobre

a intervenção do Congresso da ANAFRE, mostrando o aspeto reivindicativo

da mesma.---------------------------------------------------------------------------------

Dando continuidade aos trabalhos, ponto 2. Período da ordem do dia, ponto

2.1.  Alteração  ao  artigo  24ª  do  Regimento  da  Assembleia  de  Freguesia-

Análise,  discussão  e  votação,  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  da

Freguesia  agradeceu  ao  Grupo  Parlamentar  Movimento  Pela  Guarda  ter

alertado para os tempos da grelha B do referido artigo. Como combinado na

anterior  Assembleia  pediu-se  o  parecer  dos  juristas  da  CCDRC  e  da

ANAFRE.  Realizou-se  posteriormente  uma  reunião  com  os  líderes

parlamentares e chegou-se a acordo para se alterar os tempos da Grelha B.

(Anexo 10) --------------------------------------------------------------------------------

Sobre este assunto tomou da palavra o Senhor Deputado Frederico Quinaz

(PSD) que felicitou a revisão realizada ao Regimento. A alteração aos tempos

no período antes da ordem do Dia, conforme disposto no agora revisto artigo

24º  facilita  a  resposta  ao  executivo  aos  pedidos  de  esclarecimentos  dos

deputados.--------------------------------------------------------------------------------

Foi igualmente dada a palavra ao Senhor Deputado Daniel Osório (PS) que

assinalou a preocupação do Grupo Parlamentar do PS pelo facto de que
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promover uma alteração ao Regimento que, ainda que respaldada na Lei,

tem na prática por consequência a diminuição do tempo disponível para os

deputados  exercerem  o  seu  direito/dever  de  discussão  de  assuntos  de

interesse público, no Período de Antes da Ordem do Dia. (Anexo 11)-----------

Posto a votação, esta alteração foi aprovada com 15 votos a favor, 9 do PSD e

6 do Movimento Pela Guarda e 4 abstenções do PS. ------------------------------

Passando de imediato ao ponto 2.2. Apresentação e votação da prestação de

contas 2021 - “Artº nº 9º, nº 1, alínea b)  da Lei nº 75/2013” foi  dada a

palavra  ao  Senhor  Presidente  da  Junta  que  começou  por  agradecer  ao

executivo  anterior  a  execução orçamental  de  2021,  chegando ao final  do

mandato  sem grandes  problemas financeiros.  Informou ter-se  conseguido

cumprir  os  compromissos  estabelecidos,  tal  como  o  alargamento  do

Cemitério da Guarda - Gare, o apoio na requalificação da Casa do Povo dos

Galegos e a requalificação do Forno de Alfarazes. Existe um saldo positivo e

posteriormente terá de ser feita revisão orçamental mais tarde para integrar

esse saldo no respetivo orçamento. Diz ainda que o executivo se orgulha de

ter taxas de execução que estão acima de 100% na receita e perto de 90% na

despesa.  No Plano Plurianual  de Investimento houve um investimento de

118 000,00 euros.------------------------------------------------------------------------

Sobre este assunto tomou igualmente a palavra o Senhor Deputado Fábio

Pinto (PS), que assinalou que o ano de 2021 valeu menos 13 200,00 euros

em  apoios  a  Associações,  quando  em  comparação  com  2020;  solicitou

esclarecimentos  sobre  o  valor  da  despesa  associada  à  avença  com

“Comunicação  e  Imagem  /  Acessória”,  no  valor  de  5  625,00  euros,

evidenciou que ocorreu um aumento considerável na receita e um corte na

despesa,  isto  num  ano  de  pandemia,  de  crise  económica,  sanitária  e

financeira.  Disse  ainda  que  “o  “lucro”  de  uma  Freguesia  se  traduz  no

sucesso da sua intervenção”, medindo-se “pelo investimento que esta realiza

em prol dos cidadãos que serve”, devendo qualquer excedente servir para

“garantir  um  bocado  mais  de  ambição,  de  presença,  de  mecanismos  e

ferramentas de apoio ao quotidiano dos cidadãos que servimos”.(Anexo 12)---

Em seguida,  a  Senhora  Deputada  Teresa  Lopes  Jacinto  (Movimento  Pela

Guarda) argumentou que durante os primeiros 10 meses do ano de 2021, o

grupo parlamentar não teve representação na Assembleia de Freguesia, mas
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verificou-se  que  as  contas  apresentadas  existem taxas  de  execução  com

valores  aceitáveis.  Assim,  informou  que  com  a  adoção  do  princípio  da

execução orçamental aliado a uma atitude de menor ambição na elaboração

do plano de atividades e  orçamento o Movimento Pela Guarda vai abster-se

nesta prestação de contas. -------------------------------------------------------------

O Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) agradeceu a entrega atempada

dos documentos com duas semanas de antecedência, e o rigor na gestão e

apresentação de contas. Da análise feita, verificou-se um aumento da receita

total e diminuição na despesa e o Plano Plurianual de investimentos com

89,93% de execução. A execução  ao longo do último mandato esteve sempre

acima dos 85% superior à maioria  das freguesias do país. Mesmo em ano de

eleições  há  um  “superavit”  financeiro.  Questionou  se  estão  programados

investimentos de valor mais significativo e quais as rubricas que o executivo

pretende ver reforçadas.----------------------------------------------------------------

Dada  a  palavra  ao  Senhor  Presidente  da  Junta,  este  agradeceu  as

intervenções  feitas  pelos  diferentes  Senhores  Deputados  dos  diferentes

grupos  parlamentares.  Aceita  a  crítica  de  falta  de  ambição  da  Junta  de

Freguesia, mas as duas obras em que a Junta esteve envolvida  evidenciou

grandes compromissos financeiros o que se traduziu em investimento na

Freguesia. Uma dos novos investimentos será a remodelação do cemitério da

Póvoa do Mileu que irá comprometer e exigir  um grande investimento da

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

Colocada a votação da prestação de contas 2021 - “Artº nº 9º, nº 1, alínea b)

da Lei nº 75/2013”, foi aprovada por maioria com 9 votos a favor do PSD e

10 votos de abstenção, sendo 6 votos do Movimento pela Guarda e 4 votos

do PS. -------------------------------------------------------------------------------------

No  ponto  2.3.  Apreciação  do  inventário  do  Património  da  Freguesia  da

Guarda – “Artº 9º, nº 1, alínea b) da lei nº 75/2013”, não houve nenhuma

intervenção sobre este assunto, estando assim a listagem do inventário de

acordo com o previsto. ------------------------------------------------------------------

No ponto 2.4 Apreciação da Proposta de Transferência de Competências no

âmbito do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, o Senhor Presidente da

Assembleia  de  Freguesia  apresentou  algumas  notas,  sobre  o  assunto,

obtidos no congresso da ANAFRE. É uma lei que pode trazer vantagens e
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prejuízos, se não se enquadra revela trabalhos duplicados e ineficiência, se

se  enquadra  devolve  qualidade  de  vida  e  desenvolvimento  territorial.  O

modelo  atual  visa  apenas  uma resposta  administrativa.  O  financiamento

transferido  do  Estado  Central  garante  apenas  o  financiamento

administrativo.  Há  que  desenvolver  um modelo  de  gestão  financeiro  que

capacite a Freguesia e que lhe dê garantias de autonomia financeira.---------

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado António Júlio Aguiar

(Movimento pela Guarda) dizendo que neste ano de 2022, o Município da

Guarda  teve  a  coragem  em  apresentar  o  tema  das  transferências  de

competências às Freguesias.  Foi  através de um plano sério  com critérios

equitativos  apresentado  às  freguesias  para  que  estas  se  pudessem

pronunciar ao que lhe era proposto e contribuir para um resultado final que

cada um quis aceitar. A Junta de Freguesia da Guarda não foi tão ambiciosa

como poderia e deveria ser, deixou de fora a competência “gestão da faixa de

combustível” pela especificidade técnica da mesma, conforme disse o Senhor

Presidente  da  Junta.  No entanto,  só  poderia  ter  aceite  esta  competência

pelos recursos e equipamentos que possui mas revelou falta de coragem e

ambição para mostrar serviço. Alertou que as transferência de competências

iriam aumentar o Orçamento da Freguesia em 57 728,18 €. --------------------

Dada a palavra ao Senhor Deputado Fábio Pinto (PS),  evidenciou que em

comparação com a proposta em causa, que atribui à Junta de Freguesia da

Guarda um total de 57.128 euros provindos da autarquia, a Freguesia de

Castelo  Branco,  com  34.456  habitantes,  recebe  da  respetiva  Câmara

Municipal  103.980,59  euros,  destacou  que  a  Freguesia  de  Viseu,

com 25.084 habitantes, menos 1.362 habitantes que a Freguesia da Guarda,

recebe  da Câmara Municipal  462.116,00 euros,  menos 404.388 euros  do

que a Freguesia da Guarda receberá da Câmara Municipal; Assinalou que na

proposta de recursos financeiros que a Câmara Municipal da Guarda propõe

transferir para as 43 freguesias do concelho, o valor por habitante é o mais

baixo de todas na Freguesia da Guarda, num total de 2 euros por habitante,

contrastando com a segunda mais mal classificada deste ranking, com 180

habitantes, que recebe 5.040 euros, num total de 28 euros por habitante,

sendo que a melhor classificada, com 276 habitantes, recebe 47.200 euros,

com menos 10.528 euros e menos 26.170 habitantes, mas que valem 171
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euros cada um, para a Câmara Municipal da Guarda. Destaca que é mais do

que  fundamental  ver  do  executivo  uma  ação  mais  reivindicativa,  mais

proactiva,  mais  exigente,  sendo  também  fundamental  exigir  da  Câmara

Municipal  mais  parceria,  mais  participação,  mais  apoio,  valorização.

Concluiu dizendo que com a proposta apresentada a Freguesia não teria

qualquer competência na gestão do espaço público  urbano da Freguesia,

alertou que "Como hoje aqui votarmos define o que esperamos, queremos e

ambicionamos para a Freguesia da Guarda", "Não queremos uma Freguesia

de segunda linha. Queremos uma Freguesia onde ela merece estar. Onde os

seus trabalhadores merecem estar. Onde os Guardenses merecem que ela

esteja.  Junto  de  si.  Na Guarda por  inteiro.  Onde é  precisa.  Onde é  sua

obrigação estar", (Anexo 13). A Senhora Deputada Albertina Santos (PSD)

alerta que cabe-nos debater um tema crítico e central na ação da Freguesia

da Guarda. Enquanto cidadã e residente na Póvoa do Mileu, é testemunha

do esforço, por vezes tardio decerto, da resposta da Junta de Freguesia ao

que é pedido por exemplo na limpeza urbana. Verificou-se que a Câmara

Municipal da Guarda é pouco respeitadora do espírito da lei que consegue

criar duas categorias de pessoas, duas classes de cidadãos. Uns, da cidade

justificam que seja a Câmara a cuidar. Outros, cidadãos residentes na área

rural, merecem apenas a equipa da Junta de Freguesia. De todo o processo

resta apenas  para que no futuro possa haver por parte do Município uma

atenção  bem  diferenciada  e  mais  colaborante  com  a  nossa  Junta  de

Freguesia. (Anexo 14)--------------------------------------------------------------------

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu o

contributo  das  intervenções  apresentadas  e  em relação  à  intervenção  do

Senhor Deputado António Júlio Aguiar (MPG) alerta que a originalidade não

é de nenhum Município, é um documento legal já de 2019 e que já nessa

altura a Junta de Freguesia fez uma proposta mas até hoje sem resposta. A

lei diz que as competências são das Juntas de Freguesia. Saúda o Município

pelo  procedimento  mas  não  pelo  resultado  final.  O  documento  enviado

(Anexo  15)  foi  mais  tarde  porque  entretanto  houve  uma  reunião  com o

Senhor Presidente da Câmara que alterou a posição da Junta de Freguesia.

De  acordo  com  o  documento  enviado  e  partindo  do  conhecimento  dos

Senhores  Deputados  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia
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colocou à votação o documento. Estando já a decorrer a votação foi a mesma

interrompida  pelo  Senhor  Deputado  António  Júlio  Aguiar  (MPG)  pedindo

uma intervenção com declaração de voto,  não tendo sido autorizado pelo

Senhor  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  pela  razão  única  de  estar  a

decorrer  uma  votação.  Continuando  a  referida  votação,  o  documento

mereceu a aprovação com 15 votos a favor, 9 votos do PSD e 6 votos do

Movimento pela Guarda e 4 votos contra do PS. Terminada a contagem, dado

a conhecer o resultado à Assembleia, o Presidente da Mesa da Assembleia

deu  a  palavra  ao  Senhor  Deputado  António  Júlio  Aguiar  (MPG)  para

apresentar a sua declaração, o que não veio a ocorrer por desistência do

Senhor Deputado.------------------------------------------------------------------------

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. ----------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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