
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 
 

ATA Nº 21 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniu em sessão 

ordinária, no Centro Cultural e Social de S. 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. Apreciação e votação da prestação de contas de 2017 – “Artº 9º, nº1, 

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

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

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

2.3. Apreciação e votação da minuta do Acordo de Execução para 

concretização da Delegação Legal de Competências entre o Município da 

Guarda e a Freguesia da Guarda – “Artº. 9º, nº 1 alínea g) da Lei nº 

75/2013”---------------------------------------------------------------------------------- 

2.4. Apreciação e votação da proposta de Acordo de Cooperação entre o 

Município da Guarda e a Freguesia da Guarda – “Artº. 9º, nº 1, alínea j) da 

Lei nº 75/2013”-------------------------------------------------------------------------- 

2.5. Apreciação e votação da participação da Freguesia da Guarda na 

Associação de Freguesias da Nascente do Município da Guarda e da adesão 

aos respetivos Estatutos – Artº.9º, nº 1. Alínea k) 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 agradecendo a 

presença dos cidadãos presentes. Seguidamente, questionou os grupos 

parlamentares sobre a necessidade da leitura da ata nº 20, de 27 de 

dezembro de 2017; tendo todos concordado que não seria necessária a 

leitura da mesma, passou-se à votação, sendo esta aprovada por maioria 

com uma abstenção do Senhor Deputado Augusto Nunes, do grupo 

parlamentar do PS.---------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se a leitura da convocatória da presente Assembleia, feita pela 2ª 

Secretária da Assembleia, Catarina Santos, com a respetiva ordem de 

trabalhos supra elencada.-------------------------------------------------------------- 

Após a leitura da convocatória e continuando no uso da palavra, o Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia explicou a sua atividade continuada 

quer de representação da Assembleia de Freguesia da Guarda, quer 

representando o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, quando este não 

pode estar presente. Destacou assim, quatro momentos mais relevantes; um, 

no Congresso da ANAFRE em Viseu, sublinhando a importância da eleição 

do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Guarda, João José da Pina 

Prata, para o cargo de Vice-presidente do Conselho Diretivo Nacional da 

ANAFRE e os consequentes benefícios que a mesma pode trazer a nível 

nacional e local; um outro momento foi a presença na reunião na Câmara 

Municipal da Guarda a propósito das dotações, cujo conteúdo o Senhor 

Presidente da Junta explanará em momento oportuno; e, também, a 

presença no Workshop de salvamento especial em ambiente ferroviário, na 

comemoração dos 142 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Guarda. Por fim, a propósito da 1ª. Caminhada organizada 

este ano pela Junta de Freguesia, salientou os bons momentos passados no 

convívio com os fregueses na Quintãzinha do Mouratão. ----------------------- 

Na continuidade do seu discurso, o Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia enalteceu a elevada qualidade das diferentes intervenções dos três 

grupos parlamentares, quer orais, quer escritas, umas mais junto dos 

holofotes, outras mais discretas, mas sempre em consonância com os ideais 

presentes nesta Assembleia. ----------------------------------------------------------- 

Realçou ainda o Movimento pelo Interior, criado na Guarda e já com elevada 

expressão, a que se têm associado várias personalidades do panorama 

nacional que colaboram na feitura de um documento a apresentar em Lisboa 

no próximo mês de maio. Trata-se de um Movimento apoiado pelo Senhor 

Presidente da República, destacando-se duas personalidades do interior que 

têm trabalhado com o seu saber e conhecimento como o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal da Guarda, Dr. Álvaro Amaro e também o Dr. Jorge 

Coelho, cujo trabalho, força e dinâmica com que pugnam pelo interior do 

país é de enaltecer.---------------------------------------------------------------------- 
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No imediato, deu-se início ao período de antes da ordem do dia:1.1  

Assuntos de interesse para a freguesia. Usou da palavra o Senhor Presidente 

da Junta, João José Pina Prata, começando por cumprimentar todos os 

presentes e pedindo desculpa aos Senhores Deputados pelas condições da 

sala disponibilizada para esta reunião, justificadas pela cedência da Sala de 

Conferências a outra entidade. Agradeceu as palavras que lhe foram 

dirigidas pelo Senhor Presidente da Assembleia pela sua recente eleição para 

os órgãos superiores da ANAFRE e saudou igualmente o Senhor Presidente 

da Assembleia pelo seu envolvimento no Movimento pelo Interior.  

Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos grupos 

parlamentares, sendo a primeira a usar da palavra a Senhora Deputada 

Maria do Carmo Marques dos Santos do PS, que solicitou esclarecimentos 

sobre o ponto de situação das questões colocadas pelo grupo parlamentar do 

PS na anterior sessão da Assembleia de Freguesia da Guarda, 

nomeadamente  a problemática da rede de transportes públicos e falhas na 

recolha do lixo; a solicitação do púlpito para melhor manuseamento dos 

papéis e referiu também a intervenção do Senhor Deputado Ismael Duarte 

sobre o mapa de pessoal que não estaria de acordo com a Lei Geral do 

Trabalho em funções públicas. Terminou, apresentando à Mesa uma 

proposta de um voto de pesar e homenagem, a enviar à diocese e família, 

pela morte de D. António dos Santos que foi Bispo da Diocese da Guarda.----

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção da Senhora Deputada Maria Adelaide Campos, do 

PS, que agradeceu aos Capitães de Abril pela atitude heróica do 25 de Abril e 

referiu que os cravos devem continuar como símbolo histórico de Abril, para 

que as futuras gerações não esqueçam a sua história. Propôs, ainda, que o 

45º. Aniversário do 25 de Abril de 2019 seja promovido em conjunto com as 

escolas do 1º ciclo e nos agrupamentos escolares.--------------------------------- 

Apesar do tempo concedido ao grupo parlamentar do PS se ter esgotado, a 

Mesa da Assembleia acedeu a mais duas intervenções rápidas, que se 

resumiria à do Senhor Deputado João Carvalhinho, que destacou a 

candidatura da Cidade da Guarda a Capital Europeia da Cultura e referiu a 

necessidade de envolver a maior quantidade de cidadãos, a fim de tornar a 
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candidatura forte e competitiva, propondo uma maior envolvência da Junta 

de Freguesia nesta Candidatura.------------------------------------------------------ 

Seguiu-se o Senhor Deputado Pedro Narciso, da Coligação CDS/MPT/PPM, 

que cumprimentou os presentes e felicitou o Senhor Presidente da Junta 

pela sua eleição para os órgãos nacionais da ANAFRE. Realçou, mais uma 

vez, a grave poluição das águas da nossa Freguesia, nos rios Diz e Noéme 

principalmente na zona de descargas no Monte Barro e solicitou informações 

sobre o projeto guarda-rios, adjudicada em 2016 e que se propunha 

despoluir as linhas de água da freguesia. Sublinhou a importância de um 

maior condicionamento do uso de pesticidas para que os cidadãos não sejam 

afetados, devendo ser utilizados mais métodos ecológicos. Deixou mais 

algumas perguntas sobre turismo, como o encerramento do Parque de 

Campismo nas vésperas da FIT, o fecho da Rua do Comércio, o 

desaparecimento do mobiliário urbano naquela artéria e a falta de 

manutenção do jardim dos Delírios. Questionou ainda a continuação, ou 

não, das hortas comunitárias.--------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Deputado Augusto Nunes, do PS, que alertou 

para a limpeza e manutenção da rede pluvial na freguesia, de que é exemplo 

a Rua Capitão Pessoa e o mau estado do pavimento de algumas artérias da 

freguesia, nomeadamente na Rua da Mina, Rua Caminhos de Ferro, Bairro 

Nª. Sª. de Fátima e Rua Dr Martins das Neves. ----------------------------------

De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Deputado Adelino 

Brás, do PSD, que, após cumprimentar os presentes, referiu a participação 

do executivo na reunião na Câmara Municipal com os párocos da Sé e São 

Vicente, em que se discutiu a requalificação do Adro da Capela da Póvoa do 

Mileu, em tão más condições como sempre tem estado; aquela zona merece 

ser embelezada e perguntou quais as conclusões da referida reunião.--------. 

Seguiu-se a intervenção da Senhora Deputada Albertina Santos, do PSD, 

que saudou o Presidente da Assembleia, bem como a Mesa e todos os seus 

colegas Deputados, enfatizando o facto de ser a sua primeira intervenção na 

Assembleia de Freguesia. Recordou os Festejos Carnavalescos, em que 

participou, e felicitou a Junta de Freguesia pela animada participação, 

lembrando que estes eventos são motivo de confraternização entre todos, 

público e participantes, não só durante os desfiles como também nas 
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tasquinhas e, principalmente, no Julgamento e Morte do Galo. Questionou o 

executivo sobre a qualificação deste evento e quais os custos.------------------- 

De seguida, tomou a palavra a Senhora Deputada Alice Logrado, do PSD. 

Lembrou o 44º aniversário do 25 de Abril e referiu o descerramento de duas 

placas toponímicas de homenagem póstuma a dois autarcas, uma na 

Guarda-Gare com o nome do Eng. Joaquim Pina Gomes, antigo Presidente 

da Câmara Municipal da Guarda, e outra junto do antigo colégio de São 

José, lembrando um antigo Presidente da Junta de Freguesia de São 

Vicente, Manuel Cerdeira. Congratulou-se com a escolha dos homenageados 

e com a intervenção da Junta de Freguesia no evento.---------------------------- 

A Senhora Deputada Isabel Monteiro, do PSD, cumprimentou a Mesa e todos 

os presentes. Iniciou a sua intervenção com a referência ao Orçamento 

Participativo, solicitando mais informação sobre a sua aplicação. -------------- 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Anabela Cunha, do PSD, que 

cumprimentou todos os presentes e passou a elogiar as atividades realizadas 

pela Junta de Freguesia, como o “Aconchego de Natal” na área social, a 

ajuda no preenchimento do IRS, além do aumento de atendimentos no 

Espaço do Cidadão, o que afirmou ser prova de um aumento na procura dos 

serviços da Junta pelo cidadão. Solicitou, por fim, informação sobre a 

Academia da Memória. ----------------------------------------------------------------- 

Por último, tomou a palavra o Senhor Deputado Frederico Quinaz, do PSD, 

que, depois de cumprimentar os presentes, salientou, congratulando-se, os 

melhoramentos dos programas da Junta de Freguesia, a maior proximidade 

com o cidadão e, nesse contexto, apelou para a necessidade de essa 

proximidade se dirigir aos mais jovens, tendo com eles uma maior e melhor 

envolvência, colaborando com eles em alguns eventos, de forma a haver uma 

maior cumplicidade. Parabenizou o executivo pela criação da homepage, do 

boletim informativo, da newsletter e, mais recentemente, do e-jornal. --------- 

Terminadas as intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia, dirigiu-se ao Senhor Presidente da Junta e solicitou que 

respondesse aos Deputados das diversas bancadas, de acordo com as 

questões apresentadas: ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta começou por saudar a presença de alguns 

cidadãos e, respondendo à pergunta feita pela Senhora Deputada Maria do 
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Carmo do PS, sobre os transportes na cidade da Guarda e seus horários, 

informou que o problema já vem do passado, já foi focado variadíssimas 

vezes, e que, tendo questionado o Presidente da Câmara da Guarda, teve 

conhecimento que se encontra a decorrer um concurso internacional para 

alterar o panorama de rede pública de transportes.-------------------------------- 

Quanto à aquisição do púlpito, o assunto ainda se encontra em análise. 

Relativamente aos contratos com as entidades privadas, o grupo 

parlamentar do PS na Assembleia Municipal tem outras vias para pedir 

esclarecimentos sobre essa situação, mas tem conhecimento que a empresa 

que ganhou faz a lavagem e colocação de novos contentores do lixo.----------- 

Em relação às comemorações do 25 de abril e à sugestão apresentad, 

declarou que poderá ser equacionada e valorizada para o próximo ano. ------- 

Acrescentou ainda que a Freguesia da Guarda não foi convidada para 

participar na unidade de missão, visando a Guarda - cidade da Cultura, mas 

garante a inteira disposição para contribuir nesta candidatura.----------------- 

Relativamente à despoluição dos rios Diz e Noéme, a Junta de Freguesia 

questionará novamente o Senhor Vereador Sérgio Costa, para saber a 

situação desse processo, referindo que a ETAR do Torrão está em fase de 

conclusão, o que será fundamental para despoluir ambos os rios. No que diz 

respeito aos fitofármacos, a Freguesia só os utiliza nos cemitérios e trata--se 

de herbicida ecológico.------------------------------------------------------------------ 

Em relação ao parque de campismo, mobiliário urbano retirado da Rua do 

Comércio, ou ao Jardim dos Delírios, o Senhor Presidente da Junta declarou 

que nada tem a responder, por serem assuntos de âmbito municipal.---------- 

Nas ruas referidas como estando em mau estado, afirmou que existem 

algumas que não se encontram preparadas para o excessivo caudal de águas 

pluviais como as do corrente ano, mas a Junta de Freguesia, assim que 

recebe uma queixa, tenta resolver essa situação no imediato.-------------------- 

Em resposta aos Senhores Deputados do PSD, informou que, relativamente 

ao largo da Capela do Mileu, a Câmara Municipal da Guarda vai intervir de 

acordo com o que foi apresentado numa passada reunião. Agradeceu a todas 

as associações envolvidas no projeto do Carnaval, pois só com a participação 

das mesmas é que se tornou possível a continuação desta festa, tendo sido 

os gastos envolvidos orçados à volta de 4 a 5 mil euros. -------------------------- 
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Quanto às intervenções das Senhoras Deputadas Alice Logrado, do PSD, e 

Maria Adelaide Campos, do PS, relativas ao 25 de Abril, em que foram 

homenageados dois ex-autarcas desta cidade, informou que as famílias dos 

mesmos foram previamente consultadas. Respondendo à Senhora Deputada 

Anabela da Cunha, do PSD, informou que está a ser feita a submissão do 

IRS nos dois balcões, tendo sido já atendidas cerca de 200 pessoas, a meio 

do prazo de entrega. A Academia da Memória faz parte da política do apoio 

ao envelhecimento ativo, apesar de muitas outras atividades poderem e 

deverem ser feitas na interação com as pessoas mais idosas. Ao Senhor 

Deputado Frederico Quinaz, do PSD, o deputado mais novo da Assembleia, o 

Senhor Presidente da Junta afirmou que é desidério deste executivo apostar 

na juventude e, logo que a Junta de Freguesia se libertar dos encargos da 

ampliação do cemitério, é certo que os mais jovens estarão nos projetos 

futuros. -----------------------------------------------------------------------------------

Seguiu-se o Período da ordem do dia: prestação de contas do ano 2017 

Artº.9 nº1 alínea b) Lei 75/2013. O Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia perguntou quem desejava intervir. -------------------------------------- 

Assim, o Senhor Deputado Ismael Duarte, do PS, começou por solicitar que 

o envio dos documentos aos grupos parlamentares para análise de contas, 

seja feito com maior antecedência, de forma a haver tempo suficiente para a 

sua análise, sublinhando que cinco dias é muito pouco tempo para tal. 

Concordou que tinha havido uma boa taxa de execução no ano de 2017 e 

solicitou esclarecimentos sobre a despesa elevada dos Recursos Humanos, 

considerando-a excessiva em relação às atividades públicas e culturais; 

pediu, pois, explicações e detalhes sobre o critério das verbas e subsídios 

atribuídos. Por último informou que o Grupo Parlamentar do PS se absteria 

na votação do ponto 2.1. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a intervenção e 

deu a palavra ao Senhor Deputado Pedro Narciso, da Coligação 

CDS/MPT/PPM, que iniciou a sua intervenção manifestando também 

algumas dúvidas sobre a atribuição de apoios a coletividades, 

nomeadamente ao NDS, e pediu explicações pormenorizadas sobre as verbas 

atribuídas. Referiu também a despesa gasta com os Recursos Humanos e, 

apesar de já sido abordada na discussão do Orçamento para este ano, disse 
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que o que falta são mais pessoas e não a redução do seu número, pelo que 

há necessidade de um maior controle na gestão. Abordou a subida 

percentualmente brusca nas avenças atribuídas entre 2014 a 2017, 

passando do valor total de 8.930,00€ para 40.799,00€ o que é bastante 

significativo. Manifestou a sua não concordância terminando a sua 

intervenção.------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Deputado Rui Baía, do PSD, que destacou a 

clareza e transparência na apresentação do Orçamento. Referiu que o total 

do Orçamento é de 505.000,00€, pelo que houve uma redução em 

comparação com o ano anterior, devido à diminuição dos impostos diretos 

das receitas do IMI. Alertando para a diferença entre a receita corrente com 

um valor de 452.000,00€ e a despesa corrente com um valor superior a 

454.000.00€, sublinhou que a diferença é inferior a 0,5% mas deve ser um 

dos pontos a corrigir nos anos seguintes. A despesa com o pessoal não é um 

mal, porém, torna-se incomportável se se contar com os restantes 

investimentos em serviços necessários que totalizam 72% do Orçamento. 

Então, a necessidade é captar mais receita para cobrir as despesas, quer 

com o pessoal, quer com os serviços necessários ao funcionamento da Junta 

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

Não havendo mais interventores inscritos, o Senhor Presidente da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta que enfatizou a 

continuação do procedimento deste executivo em apresentar toda a 

informação financeira desde 2014 até 2017, e não apenas a de 2017, como 

exigido pela lei. Relativamente às contas dos anos anteriores, mencionou a 

verba referente à limpeza dos rios, que levou a orçamentos mais elevados 

nesses anos, assim como à receita proveniente do IMI. As oscilações 

ocorridas de ano para ano não se conseguem prever, devido às variações dos 

benefícios atribuídos, dos valores das habitações que influenciam a 

percentagem do IMI a que as juntas de freguesia têm direito. -------------------  

Quanto ao envio da documentação aos membros da Assembleia, afirmou que 

foi enviada dentro do prazo legal. No entanto, compromete-se a que, na 

próxima Assembleia com prestação de contas, a documentação chegue com 

maior antecedência. No que se refere às verbas atribuídas às coletividades, 

ficou registada a importância, reiterando a importância de duas entidades da 
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cidade, o Centro de Alcoólicos Recuperados e os Bombeiros Voluntários da 

Guarda, às quais a Freguesia da Guarda irá atribuir mais apoio financeiro, 

de acordo com o regulamento aprovado para atribuição dos mesmos. ---------

Às preocupações levantadas devido ao aumento das despesas com o pessoal, 

respondeu que se deveram ao aumento dos prestadores de serviços afetos 

aos programas desenvolvidos nas escolas do 1ºCiclo e nos Jardins de 

Infância e destacou igualmente a importância desses programas. -------------- 

De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia, deu lugar à continuidade 

dos trabalhos com a votação das moções ou propostas apresentadas à Mesa 

e votação do ponto 2.1.------------------------------------------------------------------ 

Assim, a moção/proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PS, 

relativa às comemorações do 45º aniversário do 25 de abril (anexo1), para 

que esta data seja sempre lembrada nas gerações seguintes, e promovida 

nas escolas da Guarda, foi aprovada por unanimidade. -------------------------- 

A proposta do grupo parlamentar do PS, de apresentar sentidas 

condolências à família de D. António dos Santos (anexo 2), assim como 

expressar um ato de pesar pelo seu recente falecimento, por parte da 

Assembleia de Freguesia, foi aceite por unanimidade. ---------------------------- 

Ponto 2.1 – Apreciação e votação da prestação de contas de 2017 – “Artº 9º, 

nº1, alínea b) da Lei nº 75/2013”: aprovado por maioria com 12 votos a favor 

(PSD) e 7 abstenções (6 do PS e 1 da Coligação CDS/MPT/PPM). -------------- 

Seguiu-se a ordem de trabalhos com o ponto 2.2 - Apreciação do Inventário 

do Património da Freguesia.------------------------------------------------------------ 

Usou da palavra o Senhor Deputado Carvalhinho, do PS, para lamentar a 

falta de informação técnica, falta de identificação dos bens e avaliação do 

conveniente e do verdadeiro valor patrimonial, cujo valor está situado em 

74.574,90€, expressando a sua não concordância com o mapa do Património 

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

O Senhor Presidente da Junta retorquiu que, quanto ao mapa do 

Património, é este o que existe, onde tudo está devidamente mencionado; 

devido à idade dos equipamentos de maior porte e à vida útil dos bens, 

alguns não têm qualquer valor contabilístico. O Senhor Presidente da 

Assembleia esclareceu também que o facto de muitos dos bens mencionados 
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serem de valor zero, tal facto diminui a globalidade do valor total do 

Património da Junta.-------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a votação para o ponto 2.2 - Apreciação do inventário do 

Património da Freguesia da Guarda – “Artº. 9º, nº 1, alínea b) da Lei nº 

75/2013”, sendo aprovado por maioria com 13 votos a favor (12 PSD e 1 da 

Coligação CDS/MPT/PPM) e seis abstenções (PS) -------------------------------- 

Relativamente ao ponto 2.3 – Apreciação e votação da minuta do Acordo de 

Execução para concretização da Delegação Legal de Competências entre o 

Município da Guarda e a Freguesia da Guarda, e ao ponto 2.4 – Apreciação e 

votação da proposta de Acordo de Cooperação entre o Município da Guarda e 

a Freguesia da Guarda, que, depois de serem consultados os líderes das 

bancadas, terão apreciação conjunta.------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra à Senhora 

Deputada Maria Adelaide Campos, do PS, que questionou quais as 

competências indispensáveis para a gestão direta da Câmara e quais as 

estruturas de natureza estruturante que ficam fora do acordo, e se o valor 

considerado é anual ou durante o mandato e referente às delegações supra 

citadas, dizendo que, se for anual, considera mesmo assim um valor baixo, 

não tendo compreendido se a verba contempla o destacamento de recursos 

humanos ou não. ------------------------------------------------------------------------ 

Tomou a palavra o Senhor Deputado Fábio Pinto, do PS, que, após 

cumprimentar os presentes, saudou o Senhor Presidente da Freguesia pela 

sua eleição para os órgãos nacionais da ANAFRE; relativamente ao ponto 

2.4, e após análise do documento, referiu que o valor atribuído pelo 

Município à Freguesia da Guarda para alargamento do cemitério da Guarda-

Gare é de apenas 60% do valor total da obra, sendo por isso, na sua opinião, 

um valor baixo que irá dificultar as finanças da Freguesia no que respeita ao 

desenvolvimento de outras atividades e apoios que assim ficam 

comprometidos. Questionou ainda onde será incluída esta verba no 

Orçamento em vigor e informou que o grupo parlamentar do Partido 

Socialista abster-se-á nestes dois pontos, uma vez que considera as verbas 

insuficientes. -----------------------------------------------------------------------------

Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Narciso, da Coligação 

CDS/MPT/PPM, que considerou ridículo o valor atribuído pelo Município à 
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Freguesia da Guarda dada a dimensão da mesma e que, já que o executivo 

do Município revindica um maior apoio por parte do poder central, devia dar 

esse exemplo na delegação das competências e respetiva transferência de 

verbas. Relativamente ao Ponto 2.4, saudou a verba atribuída para o 

alargamento do cemitério, embora pudesse ser mais elevada; perguntou, 

ainda, se o executivo da Freguesia vai ter folga relativamente ao Orçamento 

aprovado para este ano.----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Rui Baia, do PSD, mencionou existirem equívocos na 

apreciação dos valores referentes ao alargamento do cemitério nas 

apreciações anteriores uma vez que não tiveram em conta a verba 

transferida no ano anterior, superior a doze mil euros, pelo que a verba 

transferida pelo Município é mais do que os 60 % referidos pelo Senhor 

Deputado Fábio Pinto. Em relação à delegação de competências e tendo em 

conta as verbas atribuídas nos anos anteriores considera esse valor muito 

satisfatório.-------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia deu, então, a palavra ao Senhor 

Presidente da Freguesia para responder às questões colocadas pelos diversos 

deputados. O Senhor Presidente da Junta esclareceu que o valor dos 

24.524,73 € (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e quatro euros setenta e 

três cêntimos) será recebido todos os anos deste mandato e que apenas uma 

das competências foi delegada - limpeza e manutenção da viação rural - sem 

envolver recursos humanos. Em relação ao alargamento do cemitério da 

Guarda-Gare, o cálculo total desta primeira fase ronda os sessenta e cinco 

mil euros. Quarenta mil euros serão apoiados pela Câmara Municipal da 

Guarda em 2018, aos quais temos de juntar os cerca de doze mil que 

transitam do ano de 2017 como apoio financeiro por parte do Município da 

Guarda. Referiu ainda que na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia 

de junho será efetuada uma revisão orçamental, onde se incluirá o saldo que 

transita da gerência anterior, assim como o valor dos acordos efetuados com 

o município e que não constam no orçamento em vigor, uma vez só agora 

foram negociadas as verbas em causa. Posto à votação o ponto 2.3 - 

Apreciação e votação da minuta do Acordo de Execução para concretização 

da Delegação Legal de Competências entre o Município da Guarda e a 

Freguesia da Guarda – “Artº. 9º, nº 1 alínea g) da Lei nº 75/2013”, o mesmo 
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foi aprovado por maioria com 12 votos a favor (PSD) e 7 abstenções (6 do PS 

e 1 da Coligação CDS/MPT/PPM).--------------------------------------------------

Em relação ao ponto 2.4 Apreciação e votação da proposta de Acordo de 

Cooperação entre o Município da Guarda e a Freguesia da Guarda – “Artº. 

9º, nº 1, alínea j) da Lei nº 75/2013”, o mesmo também foi aprovado por 

maioria com 12 votos a favor (PSD) e 7 abstenções (6 do PS e 1 da Coligação 

CDS/MPT/PPM).------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se de seguida ao ponto final da ordem de trabalhos, ponto 2.5 – 

Apreciação e votação da participação da Freguesia da Guarda na Associação 

de Freguesias da Nascente do Município da Guarda e da adesão aos 

respetivos estatutos.--------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Fábio 

Pinto, do PS, que afirmou que o grupo parlamentar do Partido Socialista vê 

com bons olhos a participação da freguesia nesta associação, que será uma 

mais-valia para os cidadãos, destacando os objetivos e o propósito da 

associação, bem como a criação de uma equipa de sapadores florestais. Com 

base na Lei 75, de 2013, informou que a autorização por parte da 

Assembleia de Freguesia deveria ser anterior à constituição da referida 

associação e não depois, conforme os documentos apresentados. Solicitou 

também informação sobre a despesa que a Freguesia vai ter, em que rúbrica 

se irá refletir no orçamento em curso, e quais os critérios para tal cálculo.---- 

Em relação aos estatutos pretendeu saber se a Freguesia da Guarda, devido 

à sua dimensão e ao número de habitantes terá a mesma representação que 

as outras Freguesias, e mencionou as competências atribuídas nos estatutos 

ao delegado executivo e a possibilidade de o mesmo ter um vencimento igual 

ao do Presidente da maior Freguesia. ------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Rui Baia, do PSD, questionou quem irá servir a 

Associação e quem se pode servir da mesma, assim como os custos que cada 

Freguesia irá ter nesta associação. --------------------------------------------------- 

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo 

informou que a Freguesia já faz parte de outra Associação, a ADEFES – 

Associação de Desenvolvimento das Freguesias da Encosta da Serra do 

Concelho da Guarda. A Freguesia pretende estar presente nestas 

Associações e tem valorizado este esforço conjunto das várias Freguesias, 
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mencionado que, assim que foi publicado o regulamento para candidatura 

às equipas de sapadores florestais, foi logo intenção da Freguesia poder 

candidatar-se, mas como não sendo uma Freguesia prioritária e tendo 

conhecimento desta iniciativa por parte de várias Freguesias, foi objetivo do 

executivo fazer parte desta Associação onde o principal era a constituição de 

uma equipa de sapadores florestais, sendo urgente a criação desta 

Associação para a candidatura, procedeu-se à criação e só depois à adesão à 

Associação, após votação das diferentes Assembleias de Freguesia. O Senhor 

Presidente da Junta ainda informou da possibilidade da candidatura não ser 

aceite, uma vez que existe outra entidade que também se candidatou com a 

mesma área de intervenção, pelo que a Associação poderá ter de contestar 

essa situação; não é, pois, certa a criação ou não da equipa de sapadores 

florestais, objetivo principal da criação da associação. Por fim, referiu as 

despesas que a Freguesia vai ter; as despesas com a constituição da 

Associação e quota mensal serão de acordo com o que cada Freguesia recebe 

do poder central. ------------------------------------------------------------------------ 

Passando à votação do ponto 2.5 Apreciação e votação da participação da 

Freguesia da Guarda na Associação de Freguesias da Nascente do Município 

da Guarda e da adesão aos respetivos Estatutos – Artº.9º, nº 1. Alínea k) da 

Lei nº 75/2013”, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ---------------------- 

Por último, a presente ata foi aprovada em minuta por todos os senhores 

deputados presentes na Assembleia de Freguesia.--------------------------------- 

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 e pelas 1ª e 2ª 

Secretárias.-------------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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