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ATA Nº 24 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano 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. Análise, discussão e votação da 2ª Revisão Orçamental para 2018 – 

“Art.º 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013”; ---------------------------------- 

2.2. Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano 

2019 - “Art.º 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013”;-------------------------- 

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

Pessoal para o ano 2019 – “Art.º 9º, nº 1 alínea m) 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 de todos os deputados, membros do executivo e cidadãos 

presentes.---------------------------------------------------------------------------- 

Comunicou aos presentes que a Senhora Deputada Maria Alice Gomes 

Santos Logrado, do Grupo Parlamentar do PSD, informara a Mesa da 

Assembleia, a 25 de outubro de 2018, da renúncia ao seu mandato 

autárquico, por motivos pessoais, situação aceite a 29 de outubro de 

2018. Assim, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia da 

Guarda chamou a Senhora Deputada Maria de Jesus Gonçalves 

Bernardo, que tomou posse de imediato. O Senhor Presidente da Mesa 

deixou ainda uma palavra de apreço e de reconhecimento à Senhora ex-



Deputada Alice Logrado, pelo empenho demonstrado, manifestando-lhe 

toda a estima e consideração.---------------------------------------------------- 

Em seguida, comunicou a ausência dos seguintes deputados e respetiva 

substituição: a Senhora Deputada Maria Isabel Soares Pereira Monteiro 

(PSD), substituída pelo Senhor Deputado João Paulo Andrade Barros 

(PSD) e a Senhora Deputada Anabela Guerra da Cunha (PSD) 

substituída pelo Senhor Deputado José da Fonte Currais (PSD).---------- 

De imediato, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia leu a 

convocatória da presente Assembleia e, em seguida, questionou os 

Grupos Parlamentares sobre a necessidade da leitura da ata nº 23, 

correspondente à sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 27 de 

setembro de 2018, o que, por unanimidade, foi considerado 

desnecessário. Tendo sido a ata nº 23 colocada à votação, a mesma foi 

aprovada por maioria, tendo havido duas abstenções do Grupo 

Parlamentar do PSD e duas abstenções do Grupo Parlamentar do PS 

por ausência na referida sessão.------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a gentileza da 

Senhora Deputada Adelaide Queiroz de Campos pelo envio de cartão de 

agradecimento pelo voto de pesar que lhe foi dirigido por todos os 

Deputados da Assembleia, aquando do falecimento de seu pai. 

Agradeceu ainda os votos de Boas Festas enviados por diversas 

entidades, por vários deputados e vários funcionários da Junta de 

Freguesia. Referiu ainda a receção de um e-mail dirigido à Assembleia 

de Freguesia da Guarda, enviado pelo Núcleo da Guarda da Liga dos 

Combatentes, agradecendo a presença na comemoração do 94º 

Aniversário do Núcleo, além de um agradecimento especial pelo apoio e 

colaboração que a Junta de Freguesia da Guarda lhes tem prestado ao 

longo dos anos. -------------------------------------------------------------------- 

Sendo a última Assembleia de Freguesia do ano, o Senhor Presidente da 

Mesa agradeceu e parabenizou os Grupos Parlamentares pelo excelente 

trabalho, desenvolvido ao longo do ano de 2018, no cumprimento das 

suas funções, no interesse pela resolução dos problemas da Freguesia e 

pela forma como esse trabalho foi feito em conjunto. Cumprimentou 



também o executivo da Junta de Freguesia, na pessoa do seu 

Presidente, João José Pina Prata, e congratulou-o pelo trabalho 

desenvolvido, pelo interesse e presença constante junto dos fregueses e 

pela rápida solução das questões mais prementes. Estendeu ainda os 

cumprimentos e agradecimentos ao executivo da Câmara Municipal da 

Guarda, na pessoa do seu Presidente, Álvaro Amaro, pelo excelente 

trabalho desenvolvido ao longo do ano na prossecução dos projetos que 

visam tornar a Guarda uma cidade atrativa. Seguidamente deu os 

parabéns ao Senhor Presidente da Junta pelo seu lugar como Vice-

Presidente da ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, pelo seu 

trabalho em prol das freguesias, sendo já uma referência a nível 

nacional. Congratulou igualmente o líder do Grupo Parlamentar do PS, 

Fábio Pinto, pela sua entrada na Assembleia da República como 

assessor estagiário, desejando que faça o melhor a que nos tem 

habituado.--------------------------------------------------------------------------- 

Passando de imediato à ordem de trabalhos, ponto 1. Período de antes 

da ordem do dia, ponto 1.1. Assuntos de interesse para a freguesia.----- 

Foi dada a palavra à Senhora Deputada Albertina Marques dos Santos, 

(PSD que interveio perguntando ao executivo da Junta de Freguesia 

pormenores sobre o programa JUNTAr-Economia Circular do projeto 

“Guarda sem Desperdício. Tendo, no entanto, recolhido alguma 

informação, congratulou a Freguesia pela aprovação do projeto em 

conjunto com o Instituto Politécnico da Guarda e a Circular Economy 

Portugal. Tendo o projeto dois objetivos - reduzir o desperdício 

alimentar e valorizar os resíduos orgânicos contribuindo para a 

reutilização dos recursos - questionou as próximas ações a desenvolver 

neste projeto. ----------------------------------------------------------------------- 

De imediato, a Senhora Deputada Maria Adelaide Campos (PS) tomou a 

palavra para agradecer à Assembleia e à Junta de Freguesia a 

amabilidade e cordialidade com que a apoiaram no momento tão triste 

como foi o falecimento de seu pai. Seguidamente, recordou que o projeto 

de reabilitação do pavilhão 5 do Hospital da Guarda, normalmente 

conhecido como “comboio” e dos edifícios em ruínas do antigo Sanatório 



Sousa Martins (estes da autoria do Arquiteto Raul Lino), foi suspensa 

em 2012. Houve alguns remendos, mas não uma reabilitação objetiva 

por parte do Hospital. Além deste património histórico, salientou ainda 

o património ambiental constituído pelas sequoias, espécies naturais da 

América do Norte, plantadas aquando da construção do Sanatório 

Sousa Martins e que não têm sido bem preservadas. Louvou ainda a 

causa assumida pelo Movimento de Apoio à Saúde Materno-Infantil, 

criado no Distrito da Guarda e para o qual pediu a adesão de todos os 

presentes. A Senhora Deputada apresentou, então, uma proposta de 

moção pela defesa da conclusão das obras previstas para o Hospital 

Sousa Martins da Guarda. ------------------------------------------------------- 

Dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação 

CDS/MPT/PPM), tomou a palavra e, por ser a última Assembleia do ano 

de 2018, interrogou o executivo sobre o Parque Municipal da Guarda, 

onde foi gasto um milhão de euros pela Câmara Municipal, sem 

qualquer proveito para a população da Guarda e sem lavabos públicos. 

Além disso, sublinhou que o Parque de Campismo se encontra 

encerrado, sem ter em conta o número de turistas que o procuram. 

Sublinhou que este espaço foi ocupado por um refeitório para os 

funcionários da Randstad, cujo local de trabalho está no Parque 

Municipal, em detrimento do edifício que se encontra devoluto junto ao 

lago “dos patos”. Referiu ainda que o parque de estacionamento de 

“luxo” que se encontra atrás da Sé Catedral, que serve 

fundamentalmente os visitantes da “Wonderland”, instalada no largo de 

Luís de Camões durante a época natalícia, necessita outro tipo de 

intervenção. A propósito, mencionou a necessidade urgente de 

modificar aquele largo de forma a tornar-se mais atrativo e mais 

acolhedor. No que se refere aos rios Diz e Noéme, apesar das 

intervenções a que foram sujeitos e para as quais a Câmara Municipal, 

recebeu quase um milhão de euros, continuam a receber águas 

poluidoras da atividade de algumas empresas, perfeitamente 

identificadas mas que continuam a poluir aqueles cursos de água. 

Chamou ainda a atenção para o mercado mensal realizado no centro da 



cidade e que torna o estacionamento muito difícil, não no dia, mas nos 

dois que antecedem o evento e que se encontram encerrados à 

circulação e estacionamento de viaturas. Alertou para a necessidade 

urgente de sinalização na confluência das ruas Soeiro Viegas e Vasco 

Borges, evitando possíveis acidentes naquele local, devido à colocação 

de mupis diante do sinal de sentido proibido. E, por falar na rua Soeiro 

Viegas, sublinhou que a pavimentação da mesma se encontra 

completamente degradada. Desejou também saber da sensibilidade da 

Junta de Freguesia quanto à Carta Educativa que prevê o encerramento 

de várias escolas, nomeadamente as escolas do Bairro da Luz, Bairro do 

Pinheiro e da Póvoa do Mileu e fazer um novo Centro Escolar com a 

junção destas escolas na atual EB 2/3 de S. Miguel.------------------------

De seguida, o Senhor Presidente da Mesa informou que tinha dado 

entrada uma moção do Partido Socialista, apresentada pela Senhora 

Deputada Adelaide Campos, com dois pontos finais para votação: um 

referente às obras de requalificação do hospital e outro referente ao 

Movimento de Apoio à Saúde Materno-Infantil. Uma vez que este último 

ponto referia um movimento cívico que colidia com a parte política, o 

Senhor Presidente da Mesa solicitou que fosse retirado afim de a moção 

ser colocada à votação. Uma vez que o Grupo Parlamentar do PS 

aceitou esta indicação, a moção foi novamente lida com as devidas 

correções e colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

(Anexo1).----------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento da sessão, foi dada a palavra à Senhora Deputada Maria 

de Jesus Bernardo (PSD), cuja filha deu entrada no 1º ano do Centro 

Escolar da Sequeira e a tornou participante de um projeto da Junta de 

Freguesia, desenvolvido por psicólogos junto dos 1º e 2º anos da 

Escolas do 1º CEB da cidade, pelo que questionou o executivo da Junta 

de Freguesia sobre a possibilidade da participação dos pais neste 

projeto.------------------------------------------------------------------------------- 

Dada a palavra ao Senhor Deputado João Saraiva Neto Carvalhinho 

(PS), apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento de José Manuel 

Segura Fernandes, relevando o antigo treinador e dirigente desportivo 

https://www.facebook.com/joao.carvalhinho.optimhome?eid=ARD4LHQhOKsJCXPQIuNeVdRdoOw3qMMov3NzstAW7IkfqOQPau9vLe0oIxylcjntq1SDbJM04iaHkB1z


como personalidade ímpar da cidade da Guarda e atestando a sua 

postura e conduta ao longo da vida como um exemplo para todos os 

guardenses.------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia comunicou que o Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata apresentara também um Voto 

de Pesar do mesmo teor, passando o Senhor Deputado Adelino Brás 

(PSD) à sua leitura.---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia sugeriu que, face à apresentação 

dos dois Votos de Pesar idênticos, se elaborasse apenas um documento 

“Voto de Pesar da Assembleia de Freguesia pelo falecimento do 

Professor José Manuel Segura Fernandes”, em nome da Assembleia de 

Freguesia da Guarda. Depois do referido documento ter sido elaborado 

em consonância com os líderes dos três grupos parlamentares e a 1ª 

secretária da Assembleia de Freguesia, o mesmo foi lido, colocado à 

votação e aprovado por unanimidade. (Anexo 2). ---------------------------

Seguidamente, o Senhor Deputado Rui Baía (PSD) apresentou um Voto 

de Homenagem ao Senhor João Manuel do Nascimento Pina, mais 

conhecido por Jean Pina, que tem colaborado com a Loja Social da 

Freguesia, “Mão Amiga”, tendo disponibilizado três dezenas de cabazes, 

muito vestuário a estrear e ainda brinquedos e jogos que, no conjunto, 

muito valorizaram o Natal de 2018 junto das famílias carenciadas que a 

Freguesia costuma apoiar. Sendo posto à votação, o Voto de 

Homenagem foi aprovado por unanimidade. (Anexo 3) ---------------------- 

De imediato, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Daniel Osório (PS) 

que apresentou um trabalho em powerpoint, identificando a falta de 

qualidade dos arruamentos no Carapito, Cabreira, Galegos, Monte 

Barro e Alfarazes. Fez ainda referência às lacunas do piso na Rua 5 de 

outubro e ao “embarrigamento” do muro de suporte localizado no Largo 

Frei Pedro, que denota já um evidente agravamento. Assim, solicitou ao 

executivo da Junta de Freguesia que diligencie no sentido de averiguar 

as causas da degradação destes espaços e de agir junto da Câmara 

Municipal no sentido de encontrar soluções para estes problemas. 

Solicitou também ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia da 



Guarda que dê conhecimento destes problemas aos serviços do 

Município. (Anexo 4) -------------------------------------------------------------- 

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) 

que fez uma intervenção sobre a iniciativa “Guarda-Cidade Natal 2018” 

com a transmissão do programa “Aqui Portugal” da RTP desde a cidade 

mais alta, em que, mais uma vez, se mostrou o melhor que há e o 

melhor que se faz na Guarda, elevando bem alto o nome da cidade pelo 

que dava os parabéns ao Município da Guarda, esperando que este 

evento continue cada vez melhor, sendo cada vez mais uma referência a 

nível nacional e não só.-----------------------------------------------------------

Tomou então a palavra o Senhor Deputado Ismael Duarte (PS) que 

solicitou esclarecimentos sobre os problemas sinalizados na última 

Assembleia pelo Grupo Parlamentar do PS, nomeadamente o mau 

estado de conservação dos Parques Infantis da Sequeira, do Bairro do 

Pinheiro, junto à Igreja de São Miguel, assim como nos equipamentos 

desportivos do Bairro de S. Domingos, Bairro do Pinheiro, traseiras da 

Escola Básica da Estação e na rua Virgílio Ferreira, o estado de 

degradação de arruamentos e passeios do Bairro do Torrão e também 

uma sugestão de colocação de placas de aviso da obrigação de recolha 

de dejetos animais no Jardim José de Lemos. (Anexo 5) -------------------- 

Seguiu-se o Senhor Deputado João Ribas (PSD) que abordou o 

Aniversário dos 819 anos da Cidade da Guarda. Congratulou a Junta 

de Freguesia por se ter associado às inúmeras iniciativas que 

decorreram no passado dia 27 de novembro. Elencou as diversas 

iniciativas, desde o hastear da bandeira, inaugurações, espetáculos, 

atividades desportivas, iluminação de Natal, entre outras, afirmando 

que a Guarda” está bem e recomenda-se”.------------------------------------- 

Por último, foi dada a palavra ao Senhor Deputado João Paulo (PSD) 

que realçou a participação da Junta de Freguesia nas comemorações do 

Dia do Idoso, no dia 1 de outubro. Cerca de 1000 idosos participaram 

na viagem a Salamanca, organizada pelo Município da Guarda. Aí, 

tiveram oportunidade de participar numa missa realizada pelo Sr. Bispo 

da Guarda, conhecer a zona envolvente de Salamanca e usufruir de um 



belo convívio entre todos. Deu os parabéns à Junta de Freguesia por se 

associar ao evento em prol dos mais idosos, recebendo inscrições e 

acompanhando-os durante a viagem com o apoio necessário.-----------

Feitas as intervenções por parte de todos os grupos parlamentares, foi 

dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que saudou 

todos os presentes, dando-lhes as boas vindas e assim como à Senhora 

Deputada Maria de Jesus do Grupo Parlamentar do PSD pela sua 

tomada de posse. ------------------------------------------------------------------ 

Deu ainda os parabéns ao Senhor António Morgado, tesoureiro do 

executivo da Junta de Freguesia, pelo seu aniversário e ao Senhor 

Deputado Fábio Pinto, do Grupo Parlamentar do PS, pelo lugar que 

agora ocupa na Assembleia da República. Em seguida, agradeceu ao 

Grupo Parlamentar do seu partido o voto favorável à moção apresentada 

pela Senhora Deputada Maria Adelaide Campos (PS), não obstante, não 

deixou de discordar da forma político-partidária como a deputada do PS 

laborou sobre o assunto, mais parecendo da sua intervenção que 

Portugal começou e acabou em 2012, não havendo um antes nem um 

depois. Agradeceu a intervenção do Senhor Deputado João Ribas (PSD) 

a propósito do aniversário da cidade e salientou também a campanha 

promocional turística lançada com o slogan “Guarda.me”. Enalteceu 

também a nova modalidade desportiva - a patinagem artística – do 

Núcleo Desportivo e Social.------------------------------------------------------- 

Em resposta ao Senhor Deputado Ismael Duarte (PS), afirmou que este 

não anda atento à comunicação social, pois o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara anunciou um concurso para a requalificação dos recintos 

desportivos da cidade e crê-se que em 2019 comecem as obras. Em 

relação aos outros assuntos: abrigos, toponímia, arruamentos são 

sempres assuntos abordados nas reuniões mantidas com o executivo da 

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

Agradeceu também a intervenção do Senhor Depurado Adelino Brás 

(PSD) sobre a Cidade Natal e aproveitou para dizer que o 

embelezamento dos edifícios da Junta de Freguesia, com as decorações 

de Natal, foi feito pelos funcionários da Junta de Freguesia. Relembrou 



que o “madeiro” tem sido o ponto de encontro das pessoas da Guarda 

que estão fora e que regressam na época natalícia.-------------------------- 

Em resposta ao Senhor Deputado Daniel Osório (PS), relembrou que 

alguns destes temas já tinham sido sinalizados ainda aquando da 

existência da freguesia de S. Miguel. No entanto, sabe que os projetos 

de intervenção e requalificação dos Galegos, Carapito e Alfarazes estão 

feitos e que as obras serão efetuadas ainda neste mandato. Realçou o 

Voto de Homenagem, apresentado pelo Senhor Deputado Rui Baia 

(PSD), ao Senhor Jean Pina, pois tem sido um bom contribuinte da Loja 

Social “Mão Amiga”; este ano com a oferta de 30 cabazes para serem 

distribuídos à população carenciada da Freguesia. Aproveitou para 

agradecer a participação do Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) 

na recolha de alimentos feita nos supermercados, pois é admirável ver 

um rapaz jovem voluntariar-se pelas causas sociais.------------------------ 

Em resposta à Senhora Deputada Maria de Jesus (PSD), explicou que o 

projeto “Estou atento, aprendo melhor” foi apresentado aos professores, 

pais e técnicos em duas sessões na Sala de Conferências do Centro 

Cultural e Social de S. Miguel, prevendo-se que venha a ser 

aprofundado e trabalhado durante o ano letivo.------------------------------ 

Relativamente às questões apresentadas pelo Senhor Deputado Pedro 

Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) respondeu que a Carta Educativa 

dá orientações para que as escolas que não tenham condições 

adequadas ao Ensino sejam fechadas mas não indica quais. Quanto ao 

problema das fontes poluentes dos rios Diz e Noéme, estas deviam ser 

cortadas pela raiz. ----------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto abordado pelo Senhor Deputado João Paulo 

(PSD) retorquiu que a Junta de Freguesia já há alguns anos que tem 

proporcionado passeios para os seniores que participam nas atividades 

e ateliers da Freguesia.------------------------------------------------

Comunicou ainda que, relativamente ao assunto abordado pela Senhora 

Deputada Albertina Marques (PSD), o projeto “Guarda Sem Desperdício” 

já está concluído, com as verbas atribuídas pelo Fundo Ambiental à 

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



Passando de imediato ao ponto 2. Período da ordem do dia, ponto 2.1. 

Análise, discussão e votação da 2ª Revisão Orçamental para 2018 – 

“Art.º 9º, nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013”, foi dada a palavra ao 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia que explicou que esta revisão 

se deve à aquisição de um biotriturador que precisa de um reboque 

homologado. Não havendo questões por parte dos Senhores Deputados 

da Assembleia, a 2ª Revisão Orçamental para 2018 foi colocada a 

votação, sendo aprovada por unanimidade.----------------------------------- 

Seguindo a ordem de trabalhos, ponto 2.2. Análise, discussão e votação 

do Plano e Orçamento para o ano 2019 - “Art.º 9º, nº 1, alínea a) da Lei 

nº 75/2013”, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que 

agradeceu o envio das propostas do Grupo Parlamentar do PS para a 

integração no orçamento da Freguesia para o ano 2019, mas as 

sugestões apresentadas são competências da Câmara Municipal da 

Guarda. O orçamento da Freguesia da Guarda, para 2019, está 

estimado num valor de 482.924,74€, sendo 397.615,00€ para despesas 

correntes e 85.309,74€ para despesas de investimento. Notas salientes 

deste orçamento são a obra correspondente à II fase do alargamento do 

cemitério da Guarda-Gare, que deverá ser concluída no ano de 2019. 

Pretende-se dinamizar uma segunda edição do Orçamento Participativo 

e reforçar a área da educação. O principal agregado da despesa 

compreende as obrigações com os funcionários, contribuições e 

impostos e ainda o funcionamento da própria freguesia. A principal 

receita do fundo de financiamento das freguesias é transferida do 

orçamento do estado e cifra-se no valor de 293.383,00€, a que acresce a 

receita do Município da Guarda num total de 24.524,74€. Trata-se, 

pois, de um orçamento conservador.------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Senhor Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) 

que realçou a diferença entre o orçamento da Junta de Freguesia e o 

previsto para a “rotunda da locomotiva”, orçada em 500 000,00€. 

Acrescentou que, se houvesse descentralização de competências por 

parte do Município, haveria orçamento para fazer mais alguma coisa do 

que as obras do alargamento do cemitério. Questionou ainda o aumento 



das avenças, nomeadamente com os psicólogos, e a forma como foi 

elaborada a parceria com os “5 Sentidos”. ------------------------------------ 

De imediato, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Rui Baia (PSD) que 

realçou a verba do Orçamento Participativo incluída neste orçamento 

para 2019 e deu os parabéns pela excelente análise enviada aos 

Senhores Deputados, feita pelo Dr. Mário Morais e pelo Pedro Monteiro, 

Técnico Superior da Freguesia, mas questionou o aumento das avenças 

a aquisição de uma habitação.--------------------------------------------------- 

Por último, tomou a palavra o Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) que 

destacou alguns pontos a reter na análise à proposta de orçamento da 

Freguesia da Guarda para 2019, como a diminuição dos apoios às 

Instituições sem Fins Lucrativos; diminuição de 500 euros do valor 

previsto para os viadutos, arruamentos e obras complementares no ano 

de 2019; não reforço de verbas extraordinárias previstas para resolver 

os problemas com o piso e a degradação dos passeios nas zonas 

periféricas da Freguesia (Carapito, Cabreira, Galegos, Monte Barro, 

Quintazinha do Mouratão e Alfarazes), entre outros, e a reativação do 

orçamento participativo da Freguesia da Guarda. (Anexo 6) --------------- 

Em resposta, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que 

a aquisição da habitação se prende com a compra de uma casa ao lado 

do Forno dos Coviais, para alargamento da área comum. Em relação às 

avenças, disse que se está a tentar apoio do Município da Guarda para 

a questão do projeto “Estou atento, aprendo melhor”. Observou ainda 

que sob a responsabilidade da Freguesia decorreram obras efetivas nas 

localidades mencionadas pelo deputado Fábio Pinto do PS, 

nomeadamente na recuperação dos fornos comunitários, sendo que as 

restantes obras são responsabilidade da Câmara, perante a qual a 

Freguesia tem insistido nessa mesma necessidade. Sobre a reativação 

do orçamento participativo salientou também a vontade da Junta de 

Freguesia em ir de encontro à proposta do PS. ------------------------------- 

Colocado à votação, o Plano e Orçamento para o ano 2019 foi aprovado 

por maioria, com 12 votos a favor do PSD e 6 abstenções do PS e 1 da 

Coligação CDS/MPT/PPM. ------------------------------------------------------- 



Passando ao último ponto da ordem de trabalhos, 2.3. Discussão e 

votação da proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal para o 

ano 2019 – “Art.º 9º, nº 1 alínea m) da Lei nº 75/2013”, o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia informou que se trata apenas do 

cumprimento de uma norma legal de acordo com a lei. --------------------- 

A Senhora Deputada Carmo Santos (PS) assinalou que, em relação à 

proposta do Mapa de Pessoal para o ano 2019, ainda não está a ser 

dado cumprimento ao disposto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, 

acreditando que aquilo que está indicado como competências ou 

atividades se limita a transcrever a descrição de conteúdo funcional 

constante da caracterização das carreiras gerais, não indicando qual ou 

quais os números de postos de trabalho para cada uma das 

competências ou atividades, respetivamente cometidas à Junta de 

Freguesia da Guarda. (Anexo 7) ------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que iria 

averiguar a situação do mapa de pessoal face à Lei referida. -------------- 

Colocada à votação a proposta da Junta de Freguesia do Mapa de 

Pessoal para o ano 2019, foi aprovada por unanimidade.------------------- 

Com o finalizar dos trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia 

aproveitou para desejar um Bom Ano de 2019 para todos e encerrou a 

sessão com a aprovação da presente ata em minuta, por unanimidade 

dos Senhores Deputados presentes na Assembleia de Freguesia, 

agradecendo o contributo de todos.--------------------------------------------- 

Por mais nada haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião da 

Assembleia de Freguesia, da qual se lavrou a presente ata qua vai ser 

assinada por mim na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia e 

pelas 1ª e 2ª Secretárias. --------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 






























