ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 20
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, reuniu em
sessão ordinária, pelas vinte e uma horas, a Assembleia de Freguesia da
Guarda com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------Ponto 1. Período de antes da ordem do dia:-----------------------------------------1.1. Assuntos de interesse para a freguesia. ----------------------------------Ponto 2. Período da ordem do dia: --------------------------------------------------2.1. Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano 2018 –
“Art 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013”; ----------------------------------------2.2. Discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia do Mapa de
Pessoal para o ano de 2018 – “ Artº 9º, nº1, alínea m) da Lei nº75/2013”;---2.3. Análise, discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia;
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, António Peres de
Almeida,

deu

como

aberta

a

sessão

da

Assembleia

de

Freguesia

cumprimentando todos os Senhores Deputados e dando as boas vindas aos
fregueses presentes. Informou que, à última hora, a Senhora Deputada
Maria Helena Ravasco, do PSD, comunicou a sua ausência na Assembleia de
Freguesia por motivos de saúde e para a sua substituição, agradeceu a
presença do Senhor Deputado José Currais. Em seguida, dada a ausência
da 1ª Secretária da Assembleia, o Senhor Presidente da Assembleia chamou
para constituir a Mesa da Assembleia a Senhora Deputada Maia Alice
Logrado do PSD.-------------------------------------------------------------------------Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata nº 19 da sessão anterior,
efetuada pelo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia. Depois de lida,
e antes de pôr à discussão e votação, O Senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia pediu a alteração do nome Pedro Cerdeira para Pedro Monteiro, na
última linha da 1ª página, o que foi feito de imediato. Comunicada essa
alteração, a ata foi colocada à consideração de todos os presentes. Não

havendo alterações a realizar por parte dos Senhores Deputados da
Assembleia de Freguesia, a ata foi colocada à votação com a referida
alteração mencionada. A ata nº 19, foi aprovada por maioria com uma
abstenção do PS.------------------------------------------------------------------------Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia leu a
convocatória da presente Assembleia e solicitou aos Senhores Deputados e
ao Senhor Presidente da Junta que cumpram o tempo das suas intervenções
de acordo ainda com o regimento anterior. ----------------------------------------De imediato, e de acordo com a ordem de trabalhos: -----------------------Ponto 1. Período de antes da ordem do dia; ------------------------------------1.1. Assuntos de interesse para a freguesia foi dada a palavra ao Senhor
Presidente da Junta, João Prata.-----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta cumprimentou todos os presentes, saudando
em especial a Senhora Deputada do PS, Maria Adelaide Campos, presente
pela primeira vez na Assembleia de Freguesia da Guarda. Em seguida,
prestou algumas informações, algumas decorrentes da última Assembleia de
Freguesia. No seguimento da sugestão do Senhor Deputado Fábio Pinto do
PS,

para

que

as

sessões

da

Assembleia

de

Freguesia

fossem

gravadas/filmadas, foi, para tal, pedido um orçamento a uma empresa da
Guarda que depois de recebido será colocado à consideração dos Senhores
Deputados da Assembleia de Freguesia. Relativamente à transmissão via
facebook, foi garantido por técnicos especializados que esta apresentará
algumas falhas, ficando mesmo assim essa opção para segundo plano.
Indicou ainda que está ausente na Assembleia de Freguesia, um membro do
executivo, a Dona Isabel Oliveira por se encontrar fora do país. Informou,
que no dia 30 de dezembro se realizará uma Recolha de Sangue no Centro
Cultural e Social de São Miguel por parte da Delegação de Coimbra.
Relativamente ao congresso da ANAFRE, que decorrerá no final do mês de
janeiro, comunicou aos Senhores Deputados que ainda se poderiam
inscrever na qualidade de observadores. Informou que o pagamento das
senhas de presença da Assembleia de Freguesia de hoje e da sessão da
sessão da Assembleia de Freguesia extraordinária estarão a pagamento
muito brevemente. O pagamento das senhas do dia das eleições autárquicas
aos cidadãos colocados nas secções de voto estarão a pagamento a partir do
dia de amanhã. Terminou afirmando a disposição para receber questões de

assuntos que queiram ver debatidos nesta Assembleia.--------------------------O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do Senhor
Presidente da Junta e, em seguida, relembrou o conjunto de informações de
apoio a esta Assembleia, enviados por correio eletrónico e colocou à
consideração de todos os presentes a pertinência da leitura dos mesmos,
sendo esta dispensada, de imediato. ------------------------------------------------Passou-se à leitura da proposta de voto de louvor por parte do grupo
parlamentar do PS aos Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários Egitanienses (anexo1). Depois de lida, o Senhor
Presidente da Assembleia de Freguesia sugeriu apenas que a data presente
no último parágrafo, 23 de novembro de 2017 fosse alterada para 27 de
dezembro 2017. Colocou a proposta de voto de louvor para discussão e não
havendo nenhuma intervenção sobre a mesma, foi colocada à votação, sendo
aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada
Carmo Santos, do Grupo Parlamentar do PS, que interveio no âmbito dos
transportes públicos, solicitando ao Senhor Presidente da Junta que
diligencie junto do executivo camarário um levantamento sobre as rotas e
lacunas dos transportes públicos na cidade, uma vez que os mesmos, em
alguns casos, não servem os diversos bairros da cidade de forma equilibrada
ou simplesmente não existem. Torna-se, pois, necessário um estudo sobre as
rotas e horários praticados, assim como uma intervenção nas paragens dos
transportes, pois não estão sinalizadas, estão em mau estado, faltando-lhes
proteções e horários afixados.---------------------------------------------------------O Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do PS, João Saraiva Carvalhinho,
tomou a palavra para solicitar a tomada de medidas que conduzam a uma
intervenção urgente no sentido de evitar a degradação em geral do
pavimento dos passeios da zona urbana da cidade.com paralelos soltos e
tampas de caixas inexistentes ou partidas, como por exemplo a situação
verificada na Rua Dr. Francisco Piçarra de Matos, nº36. -----------------------Seguidamente, foi dada a palavra à Senhora Deputada Isabel Monteiro, do
Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentou todos os presentes e assinalou a
proximidade do executivo da freguesia junto da população, dando como
exemplo as reuniões mantidas com as diversas Associações locais. Salientou
a participação da Junta de Freguesia na III edição da Feira Farta. Realçou a

excelente recolha de alimentos realizada, alimentos que servirão para
preparar os cabazes da loja Social Mão Amiga e perguntou quais os critérios
para a sinalização das famílias a quem são entregues. Deu ainda os
parabéns pela bonita decoração de Natal na sede executiva e deliberativa da
Junta de Freguesia e questionou o desenvolvimento das obras do cemitério
da Guarda-Gare.------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Senhor
Deputado Pedro Narciso, da Coligação CDS/MPT/PPM que focou um
assunto que segundo ele, parece ficar tóxico de tanto se falar nele, mas o
património natural que existe na Guarda, nomeadamente as árvores
continuam a ser degradadas a cada dia que passa. Referiu que a tempestade
“Bruno” no decorrer da última noite, levou algumas árvores do Parque
Municipal logo após a sua intervenção no valor de 800 mil euros e passados
três meses vem aí uma nova fase de obras no referido parque que serão
colocadas à consignação de cidadãos e entidades. Assim, gostaria de saber
que vai realizar esse estudo, e, se os cidadãos podem intervir, onde é que o
podem fazer, quais são as entidades que vão ser chamadas para fazer esse
estudo ou se é uma escolha aleatória. Acrescentou ainda, que foi
apresentada uma proposta elaborada por vários técnicos, na Assembleia
Municipal pelo Grupo Parlamentar “Guarda em Primeiro” onde se inserem as
boas práticas para a conservação do património natural em causa.-----------De imediato, foi dada a palavra ao Senhor deputado António Cunha do
Grupo Parlamentar do PSD que, apesar de saber que a Junta de Freguesia
ultimamente tem realizado a limpeza de sarjetas, diz que nas Lameirinhas as
sarjetas junto ao nº 18 até ao nº 24 não devem estar limpas. O mesmo se
passa com a recolha do lixo, a empresa que realiza o serviço não tem o
devido cuidado de limpar os resíduos que ficam para trás e ou caídos.
Sugeriu ainda que na rotunda junto ao Hospital se retirem as pedras
grandes e se coloquem pinocos de cimento tornando assim o espaço mais
agradável à vista.------------------------------------------------------------------------Em seguida, o Senhor Deputado Daniel Osório, do Grupo Parlamentar do
PS, tomou da palavra cumprimentando todos os presentes, desejou um bom
ano de 2018 com muita bonança, saúde e paz e que seja um ano com bons
ventos e boas notícias para a Freguesia e para a Guarda. No seguimento da
intervenção anterior informou que o Grupo Parlamentar do PS tem sido

confrontado com queixas de cidadãos, relacionados com o serviço de recolha
de Resíduos Urbanos na freguesia. Reclamam que os contentores de
resíduos indiferenciados, quando se encontram completamente cheios,
permanecendo assim durante vários dias, sem que seja feita a sua recolha.
No que toca aos ecopontos e ilhas ecológicas, também a recolha de resíduos
se tem vindo a degradar, com o avolumar de resíduos depositados fora dos
contentores, em virtude de os mesmos estarem cheios e tardar a sua
recolha. No entanto sabendo que a recolha seletiva de resíduos é gerida pela
Resiestrela, S.A., solicitou ao Senhor Presidente da Assembleia que encete
esforços no sentido da Assembleia de Freguesia ser esclarecida sobre a
matéria em questão, nos seguintes termos:----------------------------------------a) Solicitar ao executivo da Junta de Freguesia que informe: Se tem
conhecimento desta situação e das queixas dos fregueses, se averiguou as
causas da degradação destes serviços e se agiu no sentido de encontrar
soluções para que os serviços de recolha de resíduos na nossa freguesia
retomem os níveis de qualidade anteriormente verificados.----------------------b)

Solicitar

ao

Município

esclarecimentos

sobre

esta

matéria,

nomeadamente: cópia dos contratos de prestação de serviços celebrados com
as entidades privadas que executam o serviço; informações sobre os
mecanismos de controlo do cumprimento dos serviços das entidades
prestadoras dos serviços.--------------------------------------------------------------Foi, então, dada a palavra à Senhora Deputada Anabela Cunha, do Grupo
Parlamentar, do PSD que cumprimentou todos os presentes desejando
igualmente um bom ano de 2018. Afirmou que é com agrado e satisfação que
tem aprofundado conhecimentos em projetos que a Junta de Freguesia
dinamizou e em que esteve envolvida. Caso disso foi o projeto Erasmus+, que
para além da importância da proximidade com o país vizinho foi importante
também ao nível do aproveitamento dos fundos comunitários sendo uma
mais-valia,

havendo

sempre

algum

tipo

de

retorno.

Nesse

sentido,

questionou qual o impacto que teve esse projeto para a Junta de Freguesia,
para além naturalmente do prémio de boas práticas. Indagou ainda se há
previsão de novos projetos e sugeriu que numa próxima atividade deste
género haja mais divulgação junto do meio escolar. Referiu ainda que no site
da freguesia, o projeto Erasmus+, se encontra muito bem documentado e
ilustrativo das atividades que decorreram ao longo dos vários dias. ------------

Dada a palavra ao Senhor Deputado Fábio Pinto, do Grupo Parlamentar do
PS, diz que o futuro do edifício sede dos SMAS da Câmara Municipal da
Guarda é um assunto que o preocupa. Teve conhecimento de que um grupo
de comerciantes da zona de S. Vicente redigiu uma carta a solicitar a
possibilidade de serem ouvidos pelo Senhor Presidente de Câmara, a fim de
serem esclarecidos sobre quais as opções para o edifício em causa. Assim,
crê que a Junta de Freguesia da Guarda deverá estar, na defesa da
manutenção dos SMAS no local onde ele se encontra e perceber o que pode
mudar para também poder esclarecer os comerciantes.--------------------------Por fim, o Senhor Deputado João Ribas, do Grupo Parlamentar do PSD,
usou da palavra para falar da boa recuperação que se tem feito dos fornos
comunitários. Questionou quais os procedimentos a serem feitos para se
puder utilizar um dos fornos comunitários existente na Freguesia. Sugeriu
também, a organização de um evento para a promoção de enchidos e queijos
no final de janeiro, no 1º piso do Mercado Municipal ou no Mercado
Municipal de S. Miguel. Ainda em relação às árvores do Parque Municipal,
informou que o Senhor Presidente da Câmara pediu um estudo sobre o
estado das mesmas e os peritos comunicaram que algumas árvores teriam
de ser abatidas. Houve depois uma providência cautelar que foi entreposta
por um grupo de cidadãos e as árvores mantiveram-se. Durante a noite
passada, caiu uma árvore de grande porte danificando a vedação que separa
o Parque do Parque de Campismo.---------------------------------------------------Feitas as intervenções por parte de todos os grupos parlamentares, foi dada
a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que respondeu às
questões colocadas. Em resposta à Senhora Deputada Carmo Santos, do
Grupo Parlamentar do PS, informou que o tema dos transportes é um tema
recorrente vindo já da anterior Assembleia de Freguesia, não foi resolvido
mas espera que neste mandato seja feita alguma coisa nesse sentido.
Registou a preocupação e fará chegar a mesma, mais uma vez, ao Município
da Guarda. Relativamente ao assunto apresentado pelo Senhor Deputado
João Carvalhinho, do Grupo Parlamentar do PS, informou que os passeios
no geral andam a ser concertados pelos funcionários da Câmara e da Junta
de Freguesia mas como há anos que os passeios estão deteriorados ainda
não se conseguiu chegar a todo o lado. Em relação às caixas das
telecomunicações, já estão referenciadas mas a empresa Altice ultimamente
não tem dado resposta. Agradeceu as palavras da Senhora Deputada Isabel

Monteiro, do Grupo Parlamentar do PSD, e informa que as decorações de
Natal foram feitas por duas funcionárias da Junta de Freguesia. Em relação
aos Cabazes de
beneficiários

com

Natal, são distribuídos
outras

Instituições.

articulando a entrega aos

Durante

o

período

de

Natal

entregaram-se 75 cabazes, incluindo a alguns estudantes dos PALOPS que
vieram estudar para o IPG. Em relação às obras do Cemitério da Guarda –
Gare, foi lançado a abertura do concurso e estão em análise as propostas
apresentadas. Em resposta ao Senhor Deputado Pedro Narciso da coligação
CDS/MPT/PPM sabe da sua preocupação com o parque arbóreo da cidade
mas não sabe nada mais do que foi dito no dia da inauguração do parque da
cidade. Relembrou ao Senhor Deputado António Cunha, do PSD, que a
colocação das pedras na rotunda do hospital foi sugerida numa sessão da
anterior

Assembleia

de

Freguesia

dando

posterior

conhecimento

ao

Município. Em relação ao assunto abordado pelo Senhor Deputado Daniel
Osório do PS, disse que não concorda totalmente com tudo o que foi dito
pois algumas coisas devem-se à falta de civismo dos cidadãos, no entanto
registou a ocorrência e será encaminhada. Em relação ao pedido efetuado
pelo Senhor Daniel Osório, do PS, sugeriu que diligenciasse também junto
dos colegas da Assembleia Municipal. Informou ainda a Senhora Deputada
Anabela Cunha, do PSD, que é interesse da Junta de Freguesia continuar a
realizar candidaturas no âmbito do Erasmus e outras que apareçam, no
entanto sabe que tecnicamente não será fácil. Em resposta, ao Senhor
Deputado Fábio Pinto, do PS, relembra que na última Assembleia Municipal
foi votado que os serviços dos SMAS não saíssem do edifício onde estão, pois
há preocupação em manter vivo o centro histórico e daí a previsão de
instalação de mais e novos serviços nessa zona. Concordou com a sugestão
do Senhor Deputado João Ribas, pois é um evento que pode ser
equacionado. Em relação à utilização dos fornos é só pedir a chave e
preencher um simples formulário.---------------------------------------------------A Senhora Deputada do PS, Adelaide Campos, pediu o uso da palavra por
uns instantes para, relativamente ao assunto das árvores do Parque
Municipal, dizer que o “achar” é uma situação muito portuguesa e que não
leva a lado nenhum, pois o que se deveria fazer era lançar uma discussão da
forma como foi conduzido todo o processo, dado existirem estudos que
indicam as árvores que se devem cortar e as que ainda estão em condições

para

se

se

alimentar

e

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

Passando de imediato ao ponto Ponto 2. Período da ordem do dia: ------------2.1. Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano 2018 –
“Art 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013” o Senhor Presidente da
Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta. ----------------------O Senhor Presidente da Freguesia começou por agradecer aos três líderes
parlamentares a sua colaboração e contributos na elaboração do orçamento
da Freguesia. O orçamento espelha as receitas e as despesas e as grandes
opções do plano são as linhas estratégicas de intervenção da freguesia.
Assim, as atividades consideradas mais importantes do Plano Plurianual de
Investimento são a realização da 1º fase das obras do Cemitério da GuardaGare, requalificação definitiva do forno Comunitário dos Covais de Baixo e
ainda a realização da troca de uma viatura - a Renault Kangoo - para
aquisição de um veículo 4X4. Foi dado continuidade ao apoio à atividade
educativa, ao nível da Educação Física junto dos Jardins de Infância e o
apoio psicológico ao 1º ano das escolas básicas do 1º ciclo. Informou ainda
que não se perderam os 15% de majoração dada aquando da Lei da
Organização das Freguesias, mantendo-se em 2018. Indicou ainda, que no
orçamento já está comtemplado o valor da progressão nas carreiras dos
funcionários mas o salário mínimo ainda não está atualizado, visto que
quando se elaborou o orçamento, ainda não se se sabia se o mesmo ia
aumentar ou não. Não está incluído no orçamento nenhuma verba explícita
de apoio por parte da Câmara Municipal da Guarda, pois ainda não foi
negociado a delegação de competências. Há ainda uma verba dos 40 anos do
poder local que será para a realização de obras na sala de reuniões da Junta
de Freguesia. Este orçamento é o mais baixo dos três anos devido à não
inclusão da verba que se teve para a limpeza do Rio Noéme já que a
candidatura terminou. Assim, pede a confiança de todos para a execução
deste orçamento, já que é importante para a nossa freguesia desenvolver a
obra do Cemitério da Guarda Gare. -------------------------------------------------De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia antes de passar a palavra
aos membros dos grupos parlamentares manifestou-se dizendo que o
documento relativo ao orçamento está bem elaborado e sugeriu que na sala
de reuniões da Junta de Freguesia onde irão decorrer as obras, deveriam
constar também as fotografias dos antigos Presidentes da Assembleia de
Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------

De imediato colocou o Plano e Orçamento a discussão dando ao palavra ao
senhor Deputado Pedro Narciso, da coligação CDS/MPT/PPM que declarou
que para se usar o direito da oposição é necessário haver uma informação
mais

detalhada

para

dar

os

necessários

contributos.

Analisando

o

documento apresentado, vê-se que é um orçamento que inclui 60% das
despesas com pessoal, a que não pode fugir e ainda bem. É um investimento
enorme a realização das obras do cemitério, acha que deveria ser a Câmara
Municipal a apoiar os Jardins de Infância e não a Junta de Freguesia. ------Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Fábio Pinto, do PS, que
registou com agrado o convite do Senhor Presidente da Junta para
apresentar as respetivas propostas do Grupo do PS para o ano de 2018. De
qualquer forma, tinham apresentado algumas propostas que, no entanto,
não foram incluídas, tais como a Constituição de um Conselho Consultivo da
Freguesia, onde tenham assento representantes das associações, dos
diversos bairros e demais forças vivas da Freguesia, para promover reuniões
regulares por forma a que este órgão se possa pronunciar sobre todos os
assuntos mais relevantes e dar parecer sobre as linhas de ação da Junta de
Freguesia sobre os temas a debate e votação na Assembleia de Freguesia da
Guarda; a reabilitação e promoção dos circuitos pedestres e de BTT que
servem a Freguesia, através da recuperação da sinalização fixa e do
levantamento cadastral, para disponibilização online e a promoção do
animal, sensibilizando os cidadãos para as novas leis dos direitos dos
animais e para a utilização de saquinhos por forma a manter a salubridade
dos espaços verdes e da via pública, assim como a instalação de um espaço
para canídeos, dotado de equipamentos de hidratação, obstáculos para
exercícios e um espaço vedado alargado para passeio livre de animais de
maior porte. Acrescentou ainda que constatara um decréscimo de apoio para
as Instituições Sem Fins Lucrativos, ao observar o desaparecimento do
Orçamento Participativo do Orçamento para 2018, quando esta foi uma
medida muito clamada, e bem, no anterior mandato. No entanto, dizem-se
agradados quando podemos evidenciar que no Orçamento do Estado para o
ano de 2018, o governo promoveu uma atualização das transferências
financeiras para as freguesias, em cerca de 1,5%. Não poderia deixar
também, de evidenciar a necessidade de obter mais informação sobre o que
está planeado para a segunda fase das obras de ampliação do cemitério da
Guarda-Gare. O Grupo do PS na Assembleia de Freguesia da Guarda

abstêm-se, atribuindo assim, o benefício da dúvida.-----------------------------O Senhor Deputado Adelino Brás, do PSD, declarou que sendo um
orçamento um documento previsional nota-se um equilíbrio ente a receita e
a despesa. Questionou o porquê do valor mais baixo relativamente aos
programas ocupacionais.--------------------------------------------------------------O Senhor Deputado João Ribas, do PSD, analisou o orçamento, verificando
que está condicionado pelas obras do cemitério da Guarda-Gare. Questionou
se o valor tem que estar totalmente refletido no ano de 2018 e se as abras
começam e acabam em 2018.---------------------------------------------------------O Senhor Deputado Rui Baia, do PSD, usou da palavra e declarou que é um
orçamento curto e que continua a dar apoio nas diversas áreas mas está
otimista pois, acredita que este executivo fará força na elaboração de um
protocolo com a Câmara Municipal da Guarda, aliviando um pouco as
despesas do cemitério da Guarda-Gare.---------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta diz-se agradado com o nível de debate gerado.
Pediu a confiança para uma votação forte porque há sete cemitérios na
freguesia e todos eles têm contribuído para as receitas da freguesia, agora,
com o alargamento de cemitério, é altura de devolver algo do que se foi
recebendo. -------------------------------------------------------------------------------Respondendo ao Deputado Senhor Fábio Pinto, do PS, afirmou, que as suas
sugestões não estão esquecidas, no entanto, não quis penalizar a obra do
cemitério da Guarda Gare. Ao Senhor Deputado Adelino Brás, do PSD,
respondeu que há uma redução dos programas ocupacionais, daí o valor ser
menor. Respondendo ao Senhor Deputado Jorge Ribas, do PSD, explicou que
as obras concluídas e pagas em 2018, referem-se à 1º fase do concurso, para
aliviar depois a carga orçamental do orçamento de 2019 com o lançamento
da 2ª fase do concurso. Agradeceu as contribuições do Senhor Deputado Rui
Baía, do PSD, e aproveitou para dar os parabéns ao Senhor Deputado Fábio
Pinto por ser eleito para a presidência da Federação Distrital da JS. ---------Em seguida, colocado à votação, o Plano e Orçamento para o ano 2018 foi
aprovado, com doze votos a favor por parte do PSD e sete abstenções por
parte do PS e da coligação CDS/MPT/PPM. ---------------------------------------Passando de imediato ao ponto da ordem de trabalhos, 2.2. Discussão e
votação da proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal para o ano
de 2018 – “ Artº 9º, nº1, alínea m) da Lei nº75/2013”. Dada a palavra ao

Senhor Presidente da Junta referiu que estão 2 lugares em aberto pois as
pessoas já se encontram reformadas, mantendo-se assim o mesmo número
pessoas no quadro.---------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Ismael Duarte, do PS, tomou a palavra e começou por
dizer que em relação ao mapa de pessoal talvez o Senhor Presidente da
Junta devesse equacionar o aumento da relação de assistentes operacionais,
devido à extensão da Freguesia da Guarda. Quanto ao mapa de pessoal sem
si, considera que não está de acordo com o exposto na Lei Geral do Trabalho
em

Funções

Públicas,

por

não

estarem

referidas

as

atribuições,

competências ou atividades de cada elemento, bem como a formação
académica ou profissional.------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta, respondeu que era a primeira vez que eram
focadas anomalias no mapa de pessoal. Disse que se ia averiguar e, se
houver falhas, as mesmas serão corrigidas.----------------------------------------Não havendo mais intervenções o Mapa de Pessoal para o ano de 2018 foi
colocado à votação sendo aprovado por unanimidade de todos os presentes,
com uma declaração de voto do Senhor Deputado Ismael Duarte do PS
(anexo 2).---------------------------------------------------------------------------------Passando ao último ponto da ordem de trabalhos, 2.3. Análise, discussão e
votação do Regimento da Assembleia de Freguesia; ------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia disse que o Regimento fora elaborado
pelos membros da Mesa da Assembleia e passou de imediato à sua leitura,
assinalando as suas respetivas alterações. Depois de lido, foi colocado à
discussão e análise de todos os presentes. Após a inclusão de algumas
sugestões, o Regimento da Assembleia de Freguesia da Guarda, colocado à
votação, foi aprovado por "unanimidade" e em minuta, para o mandato de
2017 a 2021.-----------------------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar deu-se por encerrada a reunião da Assembleia
de Freguesia, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia, pelas 1ª e 2ª
secretárias.-------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

