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ATA Nº 9 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniu em 

sessão ordinária, pelas vinte e uma horas, a Assembleia de Freguesia da 

Guarda com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------- 

Ponto 1. Período antes da ordem do dia.--------------------------------------------- 

1.1. Assuntos de interesse para a freguesia;------------------------------- 

1.2. Apresentação do programa de estágio da técnica da área social 

contratada no âmbito do PEPAL;--------------------------------------- 

1.3. Apresentação da ação desenvolvida pelos estagiários na área da 

educação e apoio informático.------------------------------------------- 

Ponto 2. Período da ordem do dia.----------------------------------------------------- 

         2.1. Segunda Revisão Orçamental para o ano de 2015;-------------------- 

         2.2 Análise e votação da alteração do Quadro de Pessoal da Freguesia 

da Guarda.-------------------------------------------------------------------------------- 

         2.3. Análise e votação do protocolo de colaboração entre a Freguesia da        

               Guarda e o Grupo Desportivo da Sequeira. ------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à Assembleia de 

Freguesia, dando as boas vindas a todos e agradecendo a sua presença. 

Comunicou que há um pedido de suspensão de mandato por 366 dias por 

motivos profissionais do membro Ana Alexandra Chegão Monteiro sendo 

substituída por Luís Manuel Moreira. Os membros Eduardo Martins Lopes 

dos Santos, Vítor Rebelo de Oliveira e Fernando dos Santos Cabral não se 

encontravam presentes na Assembleia tendo sido substituídos 

respetivamente por António Simões, Mariana Santos e Fábio Fernandes 

Pinto. O membro da Assembleia de Freguesia, Octávio Valente Ferreira Jorge 

também não estive presente na Assembleia de Freguesia não tendo sido 

apresentada justificação.--------------------------------------------------------------- 
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Dando início aos trabalhos da Assembleia de Freguesia, foi colocada à 

discussão a ata número oito desta Assembleia. O membro Nuno Laginhas do 

PS fez uma observação dizendo que vota a favor a ata se a mesma for 

alterada nomeadamente na sua intervenção onde fez uma defensa da honra 

do Partido Socialista. Solicita que o último parágrafo seja alterado pois não 

retrata o que se passou na Assembleia de Freguesia. Assim, o referido 

parágrafo ficou de ser alterado e dever-se-á enviar novamente a ata a todos 

os membros da Assembleia de Freguesia fazendo-se a aprovação na próxima 

Assembleia em dezembro. -------------------------------------------------------------- 

Em seguida o Senhor Presidente da Assembleia sugeriu uma alteração à 

ordem de trabalhos passando de imediato ao ponto 1.2 - Apresentação do 

programa de estágio da técnica da área social contratada no âmbito do 

PEPAL e 1.3 - Apresentação da ação desenvolvida pelos estagiários na área 

da educação e apoio informático e para isso dá a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta.--------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta saúda todos os presentes e informa que 

convidou duas técnicas que trabalham na Freguesia para apresentarem o 

seu trabalho. Uma das técnicas, Ana Marques, é da área da educação 

estando a realizar um estágio profissional no Grupo Desportivo da Sequeira 

havendo contudo um protocolo com a Junta de Freguesia da Guarda. A 

outra técnica, Célia Silva, é da área de Serviço Social e está ao abrigo do 

Programa de Estágios do PEPAL, Programa de Estágios Profissionais para a 

Administração Local.-------------------------------------------------------------------- 

Em seguida a técnica Célia Silva apresentou o plano de atividades e os seus 

objetivos a realizar durante os 12 meses de estágio. (Anexo 1). Respondeu 

ainda a algumas perguntas colocadas pelo membro Honorato Robalo da CDU 

acerca da sua apresentação.----------------------------------------------------------- 

De imediato passou a palavra à técnica Ana Marques que apresentou o seu 

plano de atividades e os seus objetivos no âmbito da ação educativa da 

Freguesia (Anexo 2). Respondeu também a algumas questões colocadas 

sobre alguns projetos ainda em planeamento e que poderão vir a ser 

desenvolvidos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Dando seguimento à ordem trabalhos, no ponto 1.1 Assuntos de interesse 

para a freguesia, foi dada a palavra ao membro Adelino Brás da coligação 
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Guarda com Futuro (PSD/CDS) que fala nas obras na Rua das Barreiras 

dizendo que estão muito bem elaboradas, nomeadamente o muro de suporte 

mas faltam alguns paralelos e gradeamento para proteção. Ainda na mesma 

zona, numa escadaria há que colocar alguma proteção pois continuam a 

passar motas e danificam o espaço, situação também identificada pelo 

membro da Assembleia de Freguesia, Estela Amaral do PS. Salienta ainda a 

organização do Fórum Social da Freguesia, afirmando ter sido um êxito, uma 

mais valia para todos os participantes.-----------------------------------------------  

Em seguida o membro Honorato Robalo da CDU agradece às trabalhadoras 

com qualificação superior as apresentações feitas. Refere que a variante 

pavimentada até ao Barracão é um trabalho positivo da parte do executivo 

municipal do PSD/CDS. No entanto, no mês de março do corrente ano 

fregueses/munícipes solicitaram à Câmara a intervenção nas áreas de água, 

saneamento e telecomunicações e não obtiveram resposta positiva e gostaria 

que o senhor Presidente da Junta questionasse a Câmara porque não houve 

uma intervenção direta para colmatar estas necessidades. Fala ainda de 

alguns passeios degradados no Bairro das Lameirinhas. Em relação aos 

autocarros diz que se mantêm as dificuldades ao fim de semana e durante a 

noite. Na limpeza urbana continua-se a verificar algum descuido. Saúda 

ainda a realização da Feira Farta, mas refere que alguns fregueses não 

receberam os 50€ que lhes estavam destinados. Sobre a habitação social e 

toponímia questiona o que se passou nessa área já que a Junta de Freguesia 

esteve presente em reuniões. Questiona ainda para quando a paridade de 

acesso ao protocolo que ficou estabelecido com a Freguesia da Guarda por 

parte da Câmara Municipal da Guarda.---------------------------------------------- 

De imediato, foi dada a palavra ao membro Maggie Vaz da coligação Guarda 

com Futuro (PSD/CDS) que elogia os trabalhos da Freguesia realizados no 

exterior, nomeadamente na limpeza do espaço exterior dos Jardins de 

Infância e dos rios Diz e Noéme, questiona em que ponto de situação se 

encontra essa limpeza. Sugere ainda que haja uma melhor delimitação das 

linhas na Viceg – Via de cintura externa da Guarda.------------------------------- 

O membro Nuno Laginhas do PS tomou a palavra e diz que gostaria de 

felicitar o executivo da Câmara mas não é capaz pois este tomou mais uma 

decisão em que não está de acordo. O ano passado aumentou a taxa do IMI, 
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este ano poderia aliviar muitas famílias, principalmente as mais numerosas, 

mas optou por ficar por meio com a justificação de constrangimentos 

financeiros. No entanto não assiste a constrangimentos financeiros para 

bailes e festas. Assim questiona qual é a opinião do executivo da Freguesia 

quanto à pouca redução do IMI havendo a possibilidade de reduzir o dobro 

do que reduziu, conforme o orçamento.---------------------------------------------- 

Em seguida é dada a palavra ao membro Isabel Oliveira da coligação Guarda 

com Futuro (PSD/CDS) que começa por falar da toponímia com a falta de 

placas de sinalização no centro da cidade. Questiona se ainda há atividades 

ao nível das expressões com os jardins de Infância e quais os custos para a 

Freguesia neste âmbito. Ao nível das hortas comunitárias interroga se há 

novos utilizadores ou se mantêm os mesmos e, sobre a recolha de alimentos, 

questiona se vai continuar a realizar-se.--------------------------------------------- 

O membro Luís Baía da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) tomou da 

palavra e elogia a Câmara Municipal da Guarda pela iniciativa da Feira 

Farta, que esteve muito bem preparada. Foi proporcionada às juntas de 

freguesia e aos bairros uma logística nunca vista. Esta iniciativa inédita 

levou muita gente ao local do Mercado Municipal e zona envolvente 

completamente remodelada. É apresentado, em seguida, uma moção sobre a 

Feira Farta.-------------------------------------------------------------------------------- 

De imediato o Senhor Presidente lê a moção Feira Farta (anexo 3) e é 

colocada à apreciação dos membros da Assembleia. Após algumas sugestões 

incluiu-se o seguinte no ponto 2 da moção “incentivar a continuidade da 

organização de eventos da mesma natureza integrando o espaço do Mercado 

Municipal junto à sede deliberativa. A realização dos eventos devem ir de 

encontro aos interesses dos produtores locais e realizarem-se quando assim 

se justificarem.” A referida moção foi colocada a votação e foi aprovada com 

maioria com treze votos a favor dos membros da coligação Guarda com 

Futuro (PSD/CDS) e CDU e cinco abstenções dos membros do PS.------------- 

É dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que responde em seguida a 

todas as questões colocadas pelos membros da Assembleia da Freguesia. Em 

resposta ao membro Adelino Brás da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) diz que os problemas em relação à escadaria na zona das 

Barreiras só se resolverão quando as obras do prédio ao lado terminarem. 



5 

 

Em relação à pavimentação a Junta de Freguesia vai adjudicar a obra. A 

Câmara Municipal comparticipa com o areão e cubos e a Junta de Freguesia 

com a mão de obra. Agradece ainda as palavras dirigidas sobre o Fórum 

Associativo realizado pela Junta de Freguesia. ------------------------------------- 

Em relação ao membro Honorato Robalo da CDU concorda com ele quando 

se fala da pavimentação da estrada do Barracão e ainda bem que a obra foi 

feita. Relativamente aos autocarros diz que a Câmara está a desenvolver um 

concurso e diz que é importante aumentar os horários. Em relação à moção 

da Feira Farta ficou contente com a apresentação da mesma e a sua 

aprovação por maioria, corrobora com todo o que foi dito. Diz que o que a 

Junta de Freguesia expôs nessa iniciativa foram produtos das hortas 

comunitárias e dos fornos comunitários. Em relação às habitações sociais 

sabe-se que as casas do empreendimento do Bairro do Pinheiro vão ser 

colocadas no mercado de arrendamento. O membro do Executivo Helena 

Ravasco diz ainda que estas casas estavam para se arrendadas já em 

setembro e são diversificadas entre T1, T2 e T3. O Senhor Presidente da 

Junta tomou novamente da palavra e diz que a reunião de toponímia com o 

Senhor Vereador Sérgio Costa foi para tratar assuntos da cidade, 

arruamentos que não têm placas, colocou-se a questão concreta do Bairro de 

Alfarazes onde os habitantes deram sugestões de nomes para as ruas.-------- 

Em resposta ao membro Maggie Vaz da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) diz que em relação à limpeza dos rios, esse processo é apoiado 

pelo fundos comunitários e já limparam o Rio-Diz quase todo ajusante do 

Pólis, mantendo-se o prolema junto à Etar que é considerada área urbana e 

na candidatura a área urbana não é legível, no entanto essa mesma área vai 

ser limpa. Entretanto diz que podem ver um vídeo no site da freguesia que 

mostra como está a decorrer a limpeza dos rios.------------------------------------ 

Em relação às hortas comunitárias afirma que a Junta de Freguesia vai 

realizar uma “visita de estudo” para as pessoas que estão a trabalhar nas 

hortas comunitárias, como se de estímulo se tratasse, à “Biofrade”- Empresa 

de Agricultura Biológica. Relativamente à Recolha de Alimentos é uma 

iniciativa que exige muito da Freguesia, não se sabe se vai continuar a fazer-

se no entanto para o Natal já está prevista a sua realização.--------------------- 
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Respondendo ao membro Nuno Laginhas do PS e sobre a Taxa do IMI, ao 

contrário do que foi dito na Assembleia, a Guarda não tem a taxa de IMI 

mais alta, a Guarda subiu 0,05%, não está na taxa máxima. O Governo 

sugeriu aos municípios portugueses que pudessem, numa lógica de apoiar a 

demografia, flexibilizar as taxas do IMI consoante o número de filhos. A 

Câmara da Guarda seguiu a regra do bom senso e do meio termo. E diz que 

nos devemos congratular por o Município da Guarda ter seguido a sugestão 

do Governo facilitando as famílias que tenham filhos. Respondendo também 

ao membro da Assembleia Isabel Oliveira da coligação Guarda com Futuro 

diz que as atividades nos jardins de infância são pagas com algum dinheiro 

que vem do IMI pois também a Junta de Freguesia está a ajudar as famílias 

havendo diferentes expressões nos jardins de Infância sendo assim pagas 

pela Junta de Freguesia e não pelos pais.------------------------------------------- 

Antes de se prosseguir como ponto 2 da Ordem de trabalhos, o Senhor 

Presidente da Assembleia sugere que a próxima Assembleia de Freguesia 

seja noutro local. Assim surgem várias propostas como a Casa do Povo dos 

Galegos, a Associação do Bairro da Luz, a Associação do Carapito S. 

Salvador. O Senhor Presidente da Junta enaltece a sugestão da realização da 

Assembleia de Freguesia noutro local a não ser a sede deliberativa e o 

executivo vai decidir e comunicar posteriormente.--------------------------------- 

Dando seguimento à ordem de trabalhos Ponto 2. Período da ordem do dia, 

2.1. Segunda Revisão Orçamental para o ano de 2015 O Senhor Presidente 

da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta.--- 

O Senhor Presidente da Junta começa por dizer que esta Revisão 

Orçamental é muito simples, que houve um cidadão do concelho da Guarda 

que disponibilizou uma verba para a Junta de Freguesia para ser utilizado 

na área social, 1250€, mas apenas foram considerados 1000€ na revisão 

orçamental. Não havendo mais considerações a fazer, O Senhor Presidente 

da Assembleia colocou à votação a Segunda Revisão Orçamental para o ano 

de 2015, sendo aprovada por unanimidade. Acrescentando o membro 

Honorato Robalo da CDU que é de enaltecer a atitude de cidadania deste 

cidadão.------------------------------------------------------------------------------------ 

Retomando a ordem de trabalhos da Assembleia no ponto Ponto 2. Período 

da ordem do dia, 2.2 Análise e votação da alteração do Quadro de Pessoal da 
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Freguesia da Guarda, o Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao 

Senhor Presidente da Junta que relativamente ao quadro de pessoal há um 

trabalhador que desenvolve funções técnicas mas a sua categoria é de 

assistente operacional. O executivo após falar com o funcionário vai tentar 

que este receba mensalmente como funcionário técnico e não como 

assistente operacional mas o orçamento de estado não permite isso e para 

além disso o quadro de pessoal da freguesia da Guarda não está previsto 

mais nenhum lugar de Assistente Técnico, mas sim de Assistente 

Operacional. Assim o executivo questionou o departamento jurídico da 

Anafre sobre o assunto e a resposta foi de alterar o quadro de pessoal por 18 

meses. Ainda assim a Junta de Freguesia, apesar de não ser uma opinião 

unânime entre o executivo, entendeu que este cidadão merece estar os 18 

meses a receber consoante as funções que exerce, progressão intercarreira.-- 

O membro Nuno Laginhas do PS questiona se passado os 18 meses o 

funcionário volta à antiga categoria profissional.----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta diz que sim e o lugar do quadro de pessoal 

fica aberto de Assistente Técnico e a decisão de abrir concurso é da 

responsabilidade do executivo. No entanto de momento, as aberturas de 

concurso estão congeladas para as Juntas de Freguesia e para a Câmaras.--- 

O membro Honorato Robalo da CDU diz que é de princípio se o trabalhador 

está a trabalhar com umas determinadas funções deve receber como tal.----- 

Em seguida, a alteração do Quadro e Pessoal foi colocada à votação e foi 

aprovada por maioria, com uma abstenção do membro António Cunha da 

coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS). O membro Honorato Robalo da 

CDU acrescenta ainda que no final do mandato se devia salvaguardar a 

situação do funcionário.---------------------------------------------------------------- 

Passando ao último ponto da ordem de trabalhos 2.3. Análise e votação do 

protocolo de colaboração entre a Freguesia da Guarda e o Grupo Desportivo 

da Sequeira o Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta que diz que este protocolo surgiu como resposta positiva 

à solicitação do Grupo Desportivo da Sequeira no âmbito da realização da 

candidatura do Erasmus+ e posteriormente a Junta de Freguesia inseriu no 

protocolo a área educativa, tendo o Grupo Desportivo da Sequeira aceite a 
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proposta e daí a candidatura de um estágio profissional na área da 

educação.---------------------------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia de Freguesia Fábio Pinto do PS tomou da palavra e 

diz que a Junta de Freguesia deve apoiar todas as Associações que 

necessitem de apoio. Questiona qual será a vantagem do Grupo Desportivo 

da Sequeira com a realização deste protocolo.-------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta diz que o Erasmus+ está integrado no 

Programa Comunitário 20/20 é um programa muito vasto, é um intercâmbio 

de jovens com diversas iniciativas culturais e o Grupo da Sequeira pediu a 

colaboração da Junta de Freguesia para a realização da candidatura. A 

candidatura está a ser feita pela técnica Ana Marques e carece de bastante 

atenção.------------------------------------------------------------------------------------ 

O membro Nuno Laginhas do PS questiona quem é que suporta os custos 

associados ao estágio e á taxa Social Única.----------------------------------------- 

O membro Honorato Robalo diz que se o protocolo vai ficar circunscrito 

apenas à candidatura ao Erasmus+ devia vir tudo explicito no protocolo bem 

como as e tarefas educativas.---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta diz que o estágio profissional é uma medida 

do IEFP e os custos são compartilhados pela verba que vem do IEFP e pelo 

orçamento da Freguesia. O Grupo Desportivo da Sequeira não tem custos 

financeiros. Reitera mais uma vez que o Grupo Desportivo da Sequeira é que 

veio ter com a Junta de Freguesia para solicitar o apoio e acrescenta que as 

candidaturas elaboradas no interior são majoradas já que há poucas 

candidaturas a ser feitas. -------------------------------------------------------------- 

Colocado à votação o protocolo de colaboração entre a Freguesia da Guarda 

e o Grupo Desportivo da Sequeira foi aprovado por maioria com onze votos a 

favor de alguns membros da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) e sete 

abstenções, cinco dos membros PS, uma abstenção do membro Honorato 

Robalo da CDU e uma do membro Jorge Ribas da coligação Guarda com 

Futuro (PSD/CDS).---------------------------------------------------------------------- 

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 

e por todos os membros presentes nesta Assembleia.  ----------------------------  
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