
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 
 

ATA Nº 10 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniu em sessão 

ordinária, pelas vinte horas e trinta minutos, 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;------------------------------- 

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

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

         2.2 Análise, discussão e votação do plano e Orçamento para o ano de 

2016 – “Artigo 9, nº1, alínea a) da Lei nº75/2013”--------------------------------- 

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

de Pessoal para o ano de 2016 – “Artigo 9ª, nº1, alínea m) da Lei nº75/2013” 

         2.4 Análise, discussão e apreciação do Protocolo de Cedência de 

Espaço à Associação de Aldeia de Crianças SOS Portugal;------------------------ 

        2.5 Análise, discussão e apreciação do Protocolo de Cooperação com a 

Associação Portuguesa de Apoio, Formação, Investigação em Dislexia, 

APAFID;------------------------------------------------------------------------------------ 

        2.6 Análise, discussão e apreciação do Regulamento de Participação no 

Orçamento Participativo na Freguesia.----------------------------------------------- 

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

Freguesia, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos, dizendo 

que é uma honra presidir à primeira Assembleia de Freguesia realizada fora 

das instalações da sede deliberativa. Agradece ao Senhor Presidente da 

Associação Cultural, Social e Recreativa do Bairro da Luz a cedência das 

instalações para a realização desta Assembleia. Diz ainda que, com o acordo 

dos eleitos pelas diversas forças políticas PSD/CDS, PS e CDU, dará a 

palavra às pessoas presentes que tenham assuntos relevantes ou 
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informações que sejam de importância para a Freguesia da Guarda e para o 

Bairro da Luz. O Senhor Presidente da Assembleia deseja ainda a todos 

umas Boas Festas.----------------------------------------------------------------------- 

Comunica ainda que nesta Assembleia o membro Octávio Valente Ferreira 

Jorge foi substituído pelo membro António Simões. O membro Luís Manuel 

Moreira substitui o membro Ana Alexandra Chegão Monteiro que pediu 

suspensão de mandato.----------------------------------------------------------------- 

Em seguida e visto que a 2ª secretária da Assembleia se encontrava ausente 

o Senhor Presidente da Assembleia chamou para constituir a Mesa da 

Assembleia a Senhora Alexandrina Maria Lopes Manso.-------------------------- 

Dando início aos trabalhos da Assembleia de Freguesia, as atas número oito 

e número nove foram dispensadas da sua leitura e colocadas à votação. 

Assim, a ata número oito foi aprovada por unanimidade de todos os 

presentes. A ata número nove foi aprovada por maioria, com duas 

abstenções dos membros Carlos Granjo e António Júlio do PS, visto não 

terem tido conhecimento da referida ata.-------------------------------------------- 

Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor 

Luís Venâncio, morador do Bairro da Luz que aborda a questão de se colocar 

uma vedação entre dois terrenos, na Quinta da Loira e na zona verde do 

loteamento Alves Bandeira (anexo 1) e a possível colocação de um corrimão 

na escadaria que vem da Rotunda da “Ti Jaquina” até ao Bairro da Luz. ----- 

De imediato, foi dada a palavra ao Senhor Manuel também morador do 

Bairro da Luz, que refere que depois de realizadas as obras de melhoria no 

bairro as passadeiras ainda continuam por fazer e alguns sinais de trânsito 

por colocar, sendo um perigo iminente. Por último, foi dada a palavra a mais 

um morador, o Senhor Nobre que chama a atenção para os fios elétricos 

pendentes nas fachadas das casas de forma desordenada e entrelaçada, 

pedindo alguma disciplina na distribuição dos mesmos.-------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia toma da palavra e refere 

que a Mesa da Assembleia tem uma Recomendação para ser lida, entregue 

pela coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) pela pessoa do membro 

Adelino Brás. É dada a palavra ao membro Adelino Brás que lê a 

Recomendação (anexo 2) onde indica que seja enviada uma carta de 

felicitações à Câmara Municipal da Guarda pela organização da iniciativa 
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“Guarda Cidade Natal” que envolveu Instituições de Solidariedade Social, 

Escolas e Freguesia do Concelho.----------------------------------------------------- 

De imediato e passando à ordem de trabalhos, ponto 1: Período antes da 

ordem do dia, ponto 1.1: Assuntos de interesse para a freguesia, é dada a 

palavra ao Senhor Presidente da Junta que saúda todos os presentes e 

enaltece a opção da realização da Assembleia de Freguesia fora da sede 

deliberativa dizendo mesmo que o executivo da Freguesia também irá 

realizar reuniões de junta descentralizadas em diversos locais da Freguesia 

fomentado a participação ativa da população.-------------------------------------- 

Agradece a intervenção dos populares ali presentes e diz que vai comunicar 

à Câmara Municipal as reclamações colocadas visto que a Junta de 

Freguesia não pode fazer essas intervenções tendo que passar pelo 

Município.--------------------------------------------------------------------------------- 

Adianta que foi solicitado à Câmara Municipal da Guarda, duas assembleias 

de voto, uma para o Bairro da Luz e outra para o Bairro do Pinheiro já que 

na Póvoa do Mileu a assembleia de voto está superlotada. No entanto, o 

pedido não foi feito dentro do prazo e os cadernos eleitorais já estão fechados 

portanto a alteração terá que ser feita manualmente.----------------------------- 

Acrescenta ainda que a Junta de Freguesia quer colaborar na construção da 

petisqueira na Associação do Bairro da Luz e diz também que o Forno/ 

Telheiro na Cabreira está quase pronto, prestes a inaugurar.-------------------- 

Em seguida, é dada a palavra ao membro Nuno Laginhas do PS que 

congratula a realização da Assembleia de Freguesia fora do edifício sede 

tornando os cidadãos mais próximos do poder local. Agradece à Associação 

do Bairro da Luz a cedência do espaço para a realização da mesma.----------- 

O membro Nuno Laginhas do PS questiona o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia se a Recomendação lida é para votar, pois para o 

Partido Socialista faz sentido que assim seja, pois esta recomenda algo que o 

partido não concorda. O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia diz 

então que a Recomendação poderá ser votada. O membro Nuno Laginhas do 

PS continua a sua intervenção dizendo que, de acordo com as informações 

enviadas, relativamente à área social, continua a verificar-se um aumento do 

número de agregados familiares a necessitar de ajuda, mas o apoio que é 

prestado é só ao nível alimentar e em roupa e diz que o apoio deve ir muito 
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mais além que isso. Assim, questiona, se a técnica que está a realizar o 

Estágio do Pepal já conseguiu outras estratégias de intervenção quer da 

Junta de Freguesia quer em parceria com outras Instituições. Questiona 

ainda a realização da Comissão Social de Freguesia em que ponto está pois 

não há qualquer tipo de informação.-------------------------------------------------- 

De seguida, é dada a palavra ao membro António Cunha da coligação 

Guarda com Futuro (PSD/CDS) que fala da falta de passeios na Rua da Boa 

Esperança nas Lameirinhas. Diz ainda que não há horários de autocarros 

nas paragens e questiona se há alguma novidade sobre este assunto, pois 

sabe que houve uma reunião. Chama a atenção para a colocação dos cabos 

terrestres que são colocados nas estradas e que depois ficam mal tapados e 

mal alcatroados.-------------------------------------------------------------------------- 

De imediato é dada a palavra ao membro Honorato Robalo da CDU que 

saúda a realização da Assembleia de Freguesia na Associação do Bairro da 

Luz e agradece a intervenção dos populares presentes. Concorda com essa 

mesma intervenção, quando dizem que não há ordenamento no território e 

que esse assunto devia estar a ser monitorizado pelos técnicos do Município. 

Questiona mais uma vez ao Senhor Presidente da Junta quais são as 

funções da Junta de Freguesia e do Município, e que essas deviam ser do 

conhecimento público clarificando os fregueses. Saúda o executivo da 

Freguesia quanto ao estatuto de oposição na realização do orçamento indo 

de encontro à Lei do Poder Local. Outro assunto que o preocupa é a 

reorganização hospitalar havendo carência de profissionais de saúde, 

médicos e enfermeiros dizendo que a Assembleia de Freguesia deveria fazer 

chegar essa preocupação. Fala de uma Moção Contra as Portagens onde é 

exigida a abolição das portagens na A23 e A25. Sugere que na newsletter 

apresentada pela Junta de Freguesia deveria haver um pequeno espaço para 

os dirigentes associativos. Decorrente do mapa de pessoal deveria haver um 

aumento de trabalhadores perante as necessidades que a Junta de 

Freguesia apresenta no exterior.------------------------------------------------------

É dada a palavra ao membro Maggie Vaz da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) que congratula também a realização da Assembleia de Freguesia 

no Bairro da Luz. Felicita também o executivo da Freguesia que impulsionou 

a ideia para a criação de um espaço para os jovens, que diariamente andam 
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pela Central de Camionagem, à espera do autocarro para irem para casa e 

que agora, através de uma candidatura feita pelo NDS ao Movimento Mais 

para Todos da Sic Esperança /Lidl, os jovens possuem uma sala onde 

podem realizar diversas atividades lúdicas com diversos jogos, leituras e 

computadores.----------------------------------------------------------------------------

De seguida foi dada a palavra ao membro Rui Baía da coligação Guarda com 

Futuro (PSD/CDS) que fala da intervenção feita nos cemitérios, 

nomeadamente no de Alfarazes que foi de encontro às necessidades 

apresentadas pela população. --------------------------------------------------------- 

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

valoriza o espaço urbano que foi requalificado na Avenida de S. Miguel, com 

a estátua do Anjo da Guarda feita por um artista guardense.--------------------

É dada a palavra ao membro Adelino Brás da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) que elogiou o site da Junta de Freguesia, estando simples, bem 

organizado, bem elaborado e de fácil acesso.----------------------------------------

O membro Isabel Oliveira da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) 

congratula o trabalho da Junta de Freguesia realizado nas hortas 

comunitárias, referindo as reuniões que são feitas e a viagem realizada à 

empresa de agricultura biológica. Sobre o logótipo da freguesia questiona se 

houve adesão e em que ponto está.---------------------------------------------------

Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia coloca a 

Recomendação lida pelo membro Adelino Brás da Coligação Guarda com 

Futuro (PSD/CDS) a votação, sendo aprovada por maioria com treze votos a 

favor dos membros da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) e seis 

abstenções, uma abstenção da 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. ----

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia agradece a votação da 

Recomendação pois é de elogiar o trabalho desenvolvido na atividade 

“Guarda – Cidade Natal”.--------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao membro Nuno Laginhas do PS diz que concorda com as 

observações feitas na área social e diz que a Junta de Freguesia tenta fazer 

um trabalho em rede mas que nem sempre é fácil. Refere que com as Hortas 
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Comunitárias e com os Fornos Comunitários é pretensão da Junta de 

Freguesia capacitar as pessoas para dar vida aos fornos e às hortas e ao 

mesmo tempo dotá-las de conhecimentos para o desenvolvimento destas 

duas atividades. Acrescenta ainda que, desde setembro, se gastou cerca de 

2000€ no fundo de emergência para ajudar as pessoas em várias áreas.------ 

Dando resposta ao membro António Cunha da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) informa que o assunto referente aos autocarros foi a concurso 

público pois o Município suspendeu o contrato com a empresa que estava a 

gerir os transportes públicos. Enquanto isso os horários vão ser colocados a 

pouco e pouco e também há a questão de algumas paragens de autocarro 

que precisam de ser revistas, há que aguardar novas indicações.--------------- 

Respondendo ao membro Honorato Robalo da CDU diz que na questão do 

orçamento a Junta de Freguesia só fez o que está na lei convocando os 

partidos para participarem na elaboração do mesmo. Diz que em relação à 

Moção de abolição de portagens não concorda mas que deve ser feito um 

documento com as considerações de todos os partidos para ser enviado ao 

Ministro das Obras Públicas e ao Presidente das Infraestruturas de 

Portugal.----------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção feita pelo membro Maggie Vaz da coligação Guarda 

com Futuro (PSD/CDS), dá os parabéns ao NDS por ter conseguido colocar 

de pé a iniciativa do espaço “Enquanto Esperas…Decide Estar!”, dizendo que 

a Freguesia da Guarda impulsionou a ideia e colabora com um ou dois 

recursos humanos para ajudar a dinamizar o espaço.----------------------------- 

Adianta que concorda com o membro Luís Moreira da coligação Guarda com 

Futuro (PSD/CDS) quando refere que a estátua do Anjo da Guarda dignifica 

o local e ainda para mais foi elaborada por um artista guardense de renome 

internacional.----------------------------------------------------------------------------- 

O membro António Cunha da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) pede 

a palavra para frisar novamente a falta de passeios, nomeadamente na Rua 

da Boa Esperança, falou já com algumas pessoas do Município e da Junta 

de Freguesia e ainda não se resolveu nada.----------------------------------------- 

O membro Nuno Laginhas do PS relembra também que não obteve resposta 

sobre a questão colocada sobre a Comissão Social de Freguesia.----------------  
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É dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que, sobre a Comissão 

Social de Freguesia, refere que já foram contactadas as entidades para 

participarem na Comissão e já há algum trabalho mais direto com algumas 

entidades onde já houve reuniões individualizadas para dar início à 

formalização da Comissão. Reforça que neste momento a técnica participou 

nas atividades da Cidade Natal, tem participado em algumas formações e 

agora prepara cerca de 110 cabazes para serem entregues no Natal às 

famílias mais carenciadas.-------------------------------------------------------------- 

Sobre os passeios diz ao membro António Cunha da coligação Guarda com 

Futuro (PSD/CDS), que tapar pequenos buracos em passeios a Freguesia 

tem condições financeiras para o fazer, mas fazer um passeio inteiro já não 

tem condições para isso. ---------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta adianta ainda que no próximo ano a Câmara 

Municipal da Guarda vai transferir dinheiro para a Freguesia da Guarda e 

também vai delegar competências na limpeza de valetas na área rural.-------- 

Em seguida, foi dada a palavra aos membros do executivo que vão responder 

a algumas perguntas já colocadas pelos membros da Assembleia de 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, foi dada a palavra ao membro do executivo, António Júlio que falou 

das hortas comunitárias como sendo uma ideia a valorizar pois desenvolveu 

várias competências nas pessoas que utilizam os terrenos. A viagem feita 

neste âmbito foi muito interessante e produtiva.----------------------------------- 

O membro do executivo, Isabel Martins falou da newsletter, do espaço 

proposto para destacar as Associações mas não é muito fácil de agilizar pois 

há sempre muita informação para colocar. Há a possibilidade de se fazer um 

boletim digital trimestral e aí tentar dar espaço às Associações existentes 

para se darem a conhecer, já que há muita variedade e diversidade de 

Associações. Agradece as palavras simpáticas ditas sobre o site, é um 

esforço muito grande mantê-lo atualizado e possui diversas funcionalidades 

como o balcão virtual e o registo de ocorrências que devem e merecem ser 

exploradas.-------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida, o membro do executivo António Morgado abordou o tema dos 

cemitérios, dizendo que são 7 os cemitérios da responsabilidade da 

Freguesia. Um deles está lotado, o da Póvoa do Mileu que apenas carece de 
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manutenção. Os cemitérios da Nossa Senhora dos Remédios e da 

Quintazinha do Mouratão já sofreram alterações mais profundas, bem como 

o do Carapito S. Salvador onde se melhoraram as condições de acesso. Em 

relação ao cemitério da Estação está praticamente cheio mas já há um 

projeto para ser alargado. --------------------------------------------------------------

É dada a palavra ao membro do executivo Luís Baía que abordou o concurso 

do logótipo, onde refere a participação de 40 trabalhos a concurso, o júri já 

foi escolhido mas ainda não houve apreciação dos trabalhos, dizendo que foi 

uma surpresa para o executivo da freguesia receber tantos trabalhos.--------- 

Em seguida o Senhor Presidente da Assembleia pede ao membro Honorato 

Robalo da CDU para apresentar a Moção contra as Portagens para votação 

(anexo 3). Depois de lida, a respetiva Moção foi colocada à votação sendo 

aprovada por maioria com dez votos a favor, cinco dos membros do PS, uma 

do membro da CDU e quatro dos membros da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS), cinco abstenções dos membros da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) e quatro votos contra de quatro membros da coligação Guarda 

com Futuro (PSD/CDS). O membro da Assembleia João Ribas da coligação 

Guarda com Futuro (PSD/CDS) pede para fazer uma declaração de voto 

dizendo que a A23 e A25 não têm alternativas por isso votou a favor da 

Moção contra as portagens. O membro Vítor Oliveira da coligação Guarda 

com Futuro (PSD/CDS) pediu também para fazer uma declaração de voto 

dizendo que, deveria existir uma discriminação positiva para os residentes 

na zona, não concorda com a abolição total das portagens.---------------------- 

O Senhor Presidente da Junta sugere que seja transcrita a Moção a 

computador incluindo as declarações de voto e depois enviado para os 

deputados eleitos pelo círculo da Guarda, Ministro das Obras Públicas e ao 

Presidente das Infraestruturas de Portugal.----------------------------------------- 

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

2.1. Terceira 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 tem a ver com as intervenções realizadas nos cemitérios para 

que aquilo gasto nas intervenções dos mesmos, seja refletido no orçamento.- 

O membro Nuno Laginhas do PS questiona o Senhor Presidente da Junta se 
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esta alteração constitui dívida para a Junta de Freguesia, ao que foi 

respondido que não. -------------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia Adelino Brás da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) diz que tem alguma dúvida na rúbrica material de transporte. O 

Senhor Presidente da Junta responde que tem que ver com a manutenção 

nas viaturas que necessitam de uma maior intervenção para melhorar as 

condições.--------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais considerações a fazer, O Senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação a Terceira Revisão Orçamental para o ano de 2015, sendo 

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

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

da ordem do dia, 2.2-Análise, discussão e votação do plano e Orçamento 

para o ano de 2016 – “Artigo 9, nº1, alínea a) da Lei nº75/2013”, o Senhor 

Presidente da Assembleia dá a palavra ao Senhor Presidente da Junta que 

começa por dizer que o orçamento é um documento previsional e que há um 

problema, pois ainda não há orçamento de Estado aprovado e ainda não 

sabemos quanto vamos receber para o ano nem do valor do IMI. As receitas 

da Freguesia são o Fundo Financiamento das Freguesias, IMI, as receitas ao 

balcão, a venda de sepulturas nos cemitérios, a renda de duas casas, 

aluguer de espaços e o apoio do Município. As despesas são a manutenção 

de espaços e custos com o pessoal. A atividade mais relevante será a 

comemoração dos 40 anos do Poder Local com uma Gala da Freguesia. Diz 

que é um orçamento justo e equilibrado visto que se teve a vivência do ano 

de 2015. Acrescenta que a CDU foi o único partido que apresentou 

propostas para o orçamento e que algumas foram consideradas.----------------

É dada a palavra ao membro Nuno Laginhas do PS que começa por dizer que 

não teve conhecimento da reunião feita com os partidos para a elaboração do 

orçamento, assim pede que toda a comunicação que seja enviada para o 

partido seja também dada a conhecer aos membros do PS na Assembleia de 

Freguesia. Diz ainda, que apesar de o senhor Presidente da Junta já ter 

explicado continua com dúvidas sobre a transferência que o Município da 

Guarda vai fazer para a Freguesia da Guarda, pois na Assembleia Municipal 

ainda ficou em dúvida se viria esse dinheiro. Diz ainda que foi falado que há 

uma aposta na intervenção social e está estabelecido para a Loja Social 
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500€, para a Comissão Social de Freguesia 1500€ mas para a Comemoração 

dos 40 anos das 1º eleições estão 5000€. Louva as iniciativas mencionadas 

mas sabendo que as dificuldades a nível social e a dimensão geográfica da 

Freguesia não percebe porque há mais dinheiro alocado na realização de 

festas do que na área social. Outra preocupação é a atenção do Município da 

Guarda sobre esta Freguesia, durante dois anos houve ausência de protocolo 

e de apoio e questiona porque não há mais exigência para com o Município 

para que haja mais alocação de verba para esta Freguesia para ajudar e 

realizar aquilo que é mesmo da competência da Freguesia.------------ 

Em seguida, é dada a palavra ao membro Honorato Robalo da CDU que 

questiona a rúbrica outras e que acha pouco 500€ para a área social, sobre 

as questões de capital diz que foi positivo a criação do Espaço do Cidadão 

mas certamente não foi acompanhada do devido cheque financeiro.------------ 

De imediato foi dada a palavra ao membro da Assembleia Maggie Vaz da 

coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) que questiona se, com as Festas 

da Freguesia e atividades sócio culturais, se pretende dar uma resposta ao 

nível social.--------------------------------------------------------------------------------

De seguida, o membro Vitor Oliveira da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) toma da palavra e diz que concorda com a sinalização e 

comemoração dos 40 anos das 1º eleições autárquicas no entanto nota que 

há um certo desequilíbrio no montante alocado para esta atividade, tendo 

em conta que também deveria ser apoiada e compartilhada pelo Município.— 

O membro Adelino Brás da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) diz que 

o orçamento não passa de uma previsão e que em linhas gerais se nota bem 

as receitas e as despesas e que daqui a uns meses poderá haver uns ajustes. 

No entanto questiona na parte do PPI a reparação nos condomínios e a 

requalificação dos ringues polidesportivos.------------------------------------------ 

O membro Maggie Vaz da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) 

questiona onde estão refletidos os apoios que se dá ao nível das expressões 

nos Jardins de Infância.---------------------------------------------------------------- 

De seguida é dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que procura dar 

resposta às questões colocadas. Em relação à Loja Social é um local de 

partilha, não há compras de calçado, nem roupa, nem alimentos. Os 500€ 

são para manutenção da estrutura física das lojas sociais. Considera que os 
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Contratos Emprego Inserção também são apoio social bem como as 

Atividades Socialmente Úteis, as pessoas sempre vão trabalhando e 

recebendo algum dinheiro. Em relação ao dinheiro que virá da Câmara, 

numa reunião foi dito que seriam 10500€ e se subiu para 15000€ ainda 

bem, mas em abril haverá a apresentação de contas e logo se verá. Em 

resposta ao membro Honorato Robalo da CDU diz que a verba de 

arruamentos é para suportar uma dívida transata com o Sr. Adriano Balaia. 

O Espaço do Cidadão não dá prejuízo e as pessoas estão satisfeitas com o 

serviço. A questão do trabalho feito com as crianças dos Jardins de Infância 

está refletida em metade da verba do IMI e as festas da Freguesia serão 

idênticas à Feira Social que se fazia na Freguesia de S. Miguel da Guarda, 

portanto com cariz social. Em relação ao 40 anos das eleições autárquicas 

quer dar um ar cultural, dar alguma dignidade mas se der para gastar 

menos que 5000€ ótimo. Em relação aos condomínios refere-se às lojas 

comerciais arrendadas e que nos prédios onde se situam foi preciso fazer 

obras e comparticipar enquanto condóminos. Em relação aos ringues 

polivalentes há um conjunto de regras que deveriam ser respeitadas, 

vedação, marcações, é nesse sentido a intervenção.------------------------------- 

O membro Nuno Laginhas do PS pede a palavra e diz que os Contratos 

Emprego Inserção são um falso apoio social pois trata-se de mão de obra 

barata e depois de passarem por esse programa questiona quantos 

conseguirão arranjar emprego. A Loja Social deverá ser um sistema de 

capacitação e não de caridade, deveria haver mais investimento.--------------- 

O Senhor Presidente da Junta diz que os Contratos Emprego Inserção e os 

Estágios são medidas europeias que inserem pessoas. Adianta ainda que a 

candidatura Erasmus+ feita pela Junta de Freguesia foi aprovada e foi 

elaborada por uma jovem que está a estagiar, no entanto não há capacidade 

financeira para contratar pessoas.---------------------------------------------------- 

Colocado à votação o orçamento foi aprovado por maioria com treze votos a 

favor dos membros da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) e seis 

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

Robalo da CDU. O membro Honorato Robalo da CDU faz uma declaração de 

voto, dizendo que os condicionalismos externos ao orçamento prende-se com 

a Lei de Financiamento das Autarquias Locais por isso não votou contra.----- 
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Passando ao ponto 2.3 da ordem de trabalhos, Discussão e votação da 

proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal para o ano de 2016 – 

“Artigo 9ª, nº1, alínea m) da Lei nº75/2013”, o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia dá a palavra ao senhor Presidente da Junta que diz 

que há dois lugares para o serviço externo mas não há intenção de abertura 

de concurso. O membro Honorato Robalo da CDU faz uma proposta dizendo 

que depois da revisão feita ao orçamento quando vier o dinheiro do 

Orçamento do Estado, se haveria a possibilidade de abrir uma vaga tendo 

em conta a natureza das funções do lugar.------------------------------------------ 

Colocado à votação o mapa de pessoal foi aprovado por maioria com dezoito 

votos a favor, treze dos membros da coligação Guarda com Futuro 

(PSD/CDS) e cinco dos membros PS e uma abstenção do membro Honorato 

Robalo da CDU.-------------------------------------------------------------------------- 

No ponto 2.4-Análise, discussão e apreciação do Protocolo de Cedência de 

Espaço à Associação de Aldeia de Crianças SOS Portugal, o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia tomou da palavra e diz que o executivo 

colocou à disposição uma sala junto ao Liceu, para o Programa de 

Fortalecimento Familiar das Aldeias SOS, é um também apoio social que 

acompanha famílias, estando a Junta de Freguesia interessada em 

aprofundar e estreitar esse protocolo.------------------------------------------------ 

Passando ao penúltimo ponto da ordem de trabalhos 2.5 - Análise, discussão 

e apreciação do Protocolo de Cooperação com a Associação Portuguesa de 

Apoio, Formação, Investigação em Dislexia, APAFID. Esta Associação vai 

utilizar uma sala no Centro Cultural e Social de S. Miguel para atendimentos 

a crianças com Dislexia.---------------------------------------------------------------- 

Por último, no ponto 2.6 Análise, discussão e apreciação do Regulamento de 

participação no Orçamento Participativo na Freguesia, o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia explica sucintamente como funciona o Orçamento 

Participativo dizendo que é uma satisfação trazer à Assembleia este 

Regulamento. O membro Fábio Pinto do PS toma da palavra e saúda todos 

os presentes e deslocalização da realização da Assembleia de Freguesia de 

modo aproximar os eleitores. Dá os parabéns ao executivo da Freguesia pela 

inclusão do seu contributo para a sugestão da criação do Orçamento 

Participativo. Assim questiona sobre de que forma é que serão votadas as 
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propostas deste orçamento e se este ponto tem que ser submetido a 

aprovação.--------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Maggie Vaz da coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) pede a 

palavra para falar da questão do cronograma presente no Regulamento que 

lhe parece estar muito condensado.-------------------------------------------------- 

O membro Fábio Pinto sugere também um espaço para apresentação dos 

projetos finais.---------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta aceita as sugestões mas também ainda não 

sabe como vai ser o modelo/temas do orçamento participativo e as suas 

votações, tudo isso irá ser decidido nas próximas Assembleias, o 

regulamento não é para ser votado mas sim apreciado.--------------------------- 

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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___________________________________________________________________________ 
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Assunto: vedação entre zona verde e terreno do qual sou proprietário

Luís Venâncio

Rua José dos Santos n.e 8 Bairro da Luz

6300-575 Guarda

Sou proprietário de um terreno

de localização em iìnexo.

Assim, pelo exposto, digne-se V.

colocar uma vedação entre os

terreno.

Exmo, Sr,

Presidente da Junta de Freguesia da Guarda

denominado Quinta da Loira, conforme assinalado na planta

Exma. a tomar ap devidas providências no sentido de mandar

dois terrenos de forma a que a bola não salte para o meu

1.

2.

Como pode verificar, o limite do referidb terreno confronta a sul-poente com zona

verde do loteamento Alves Bandeira. A( encontra-se um gimnodesportivo utilizado

frequenternente por crianças a jogar à bola;

Uma vez que rentre a zona verde e o meu terreno existe um talude muito acentuado e

sem qualquer protecção, acontece muitQs vezes que a bola vai para o meu terreno.

Esta situação faz com que as crianças, ao irem buscar a bola, tentem descer o talude

passando ialgumars vezes por cima de um telhado meu, de si já muito danificado. Esta

situação, clue acontece frequentemente, representa um perigo eminente para o bem-

estar das crianças frequentadoras do gimhodesportivo, já que estão expostas a perigo

de acidente.

Com os meus respeitogos cumprimentos,

Guarda, 16 de Dezembro de 2016

\6t e)

(Luís Venâncio)
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Grupo da Coligação PSD/CDS na Assempleia de Freguesia da Guarda

Exme Sr. Presidente da

membros da mesa.

{ruto L

Recomdndação

Mesa da Assemlleia de Freguesia da Guarda e restantes

Exme Sr. Presidente da Junta

executivo.

de Freguêsia da Guarcia e restantes membros do

Exmas Senhoras e Exnres Senhores Membros da Assembleia de Freguesia da Guarda.

Depois de anos em que a época Natalícia quase passou despercebida na Cidade da

Guarda, temos vindo a assistir, nestes dois últimos anos a uma crescente visibilidade

da Guarda em atividades de cariz diversos que colocarn a nossa cidade no " mapa "

como diz o povo.

A Guarda " Cldacle Natal " tem vindo a afirmar-sê cor!;o uma marca distintiva desta

terra fria e altaneira, esquecida por longds anos ou apenas noticiada nos meios de

comunicação social pelos piores motivos.

Este Natal de 20X.5, repleto de tão difeientes eventos, em que a criatividade, o

empenho e o trabalho das Instituições de Solidariedade Social, Escolas e Freguesias

do Concelho, incluindo a Freguesia da Gu{rda, está bem patente no Jardim do Gelo,

na Rua Doçura e ÍÌo aconchego de Natal, eftre outros.

Claro que nada disto seria possível se a Câlnara da €uc:'da não se tivesse lançado de

alma e coração neste projeto de ele'rar a Cidade ainda mais alto.

As ruas enchem-sc. de vida e cor e há muitd que não se viam tantas crianças e adultos

em passeio.

Por trrdo o qurs acima se refere, a Assem

dezoito de Dezembro de dois mil e quinze

Bairro da Luz, recornenda que seja envipda uma car"ia de felicitações à Câmara

Municipal da Guarda, pela iniciativa " GUARDA ClDAnl :i ìTAi. " e na sua pessoa, a

todos os que conti'ibtrern para o seu sucessQ.
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