
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 
 

ATA Nº 29 
 
 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu em 

sessão ordinária, no Centro Cultural e Social de S. Miguel, pelas dezanove 

horas, a Assembleia de Freguesia da Guarda com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------- -------------- --------  

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

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

1.2. Informação sobre a cedência/permuta do terreno em Alfarazes à Fábrica 

da Igreja Paroquial da Sé para construção das salas de catequese.------------- 

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

2.1. Apreciação e votação da prestação de contas de 2019 – “Art.º 9.º, n.º1, 

alínea b) da Lei n.º 75/2013”. ---------------------------------------------------- 

2.2. Apreciação do inventário do Património da Freguesia da Guarda – “Art.º 

9.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 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 todos os presentes. ----------------------------------------------------- 

Em seguida, comunicou a ausência dos seguintes deputados e a sua 

respetiva substituição: a Senhora Deputada Maria Helena Baptista Ruivo 

Henriques Candeias Ravasco (PSD), substituída pelo Senhor Deputado José 

da Fonte Currais (PSD); a Senhora Deputada Senhora Maria Jesus 

Gonçalves Bernardo (PSD), substituída pelo Senhor Deputado, João Paulo 

Andrade Barros (PSD).------------------------------------------------------------------ 

Os Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do PS, estiveram todos 

presentes presencialmente, com exceção do Senhor Deputado Ismael 

Escudeiro Duarte, que fez a sua participação na Assembleia por 

vídeoconferência. ------------------------------------------------------------------------ 

Com ausência da 1ª Secretária da Mesa da Assembleia, o Senhor Presidente 

da Assembleia chamou para constituição da mesma, o Senhor. Deputado 

Frederico Pina Marques Dias Quinaz (PSD). ---------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia questionou os grupos 
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parlamentares sobre a necessidade da leitura da ata nº 28, correspondente à 

sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, de 21 de dezembro de 2019, e 

esclareceu ainda que, de acordo com o n.º3 do art.º 34 do Decreto-Lei 

n.º4/2015 de 07 de janeiro, só poderiam votar os deputados que estiveram 

presentes na referida sessão. Tendo todos concordado que não seria 

necessária a leitura da mesma, passou-se à votação e aprovação por 

unanimidade a ata nº 28. -------------------------------------------------------------- 

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

leitura e à consideração da Assembleia três Votos de Pesar; --------------------- 

Primeiro Voto de Pesar pelo falecimento, no passado dia 19 de junho, do 

Senhor Rui Quinaz e uns dias antes Dona Dulce Quinaz, respetivamente pai 

e avó do Senhor Deputado Frederico Quinaz. (Anexo 1).-------------------------- 

Segundo Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Laurentino Prata, em 

abril do presente ano, fundador da empresa Matos & Prata. (Anexo 2) -------- 

Terceiro Voto de Pesar pelo falecimento do médico José Manuel Pereira da 

Silva, também falecido no mês de abril do presente ano. (Anexo 3) ------------- 

Todos os votos foram aprovados por unanimidade, tendo ficado a Mesa da 

Assembleia encarregue de enviar às famílias enlutadas o teor dos mesmos e 

as mais sentidas condolências de todas as bancadas representadas nesta 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia apresentou ainda uma 

proposta de doação monetária dos Senhores Deputados da Assembleia, com 

vista a ajudar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários com a 

aquisição de um veículo Tanque Tático Urbano, sendo a mesma aprovada 

por unanimidade. (Anexo 4) ----------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a leitura da convocatória da presente Assembleia, com a respetiva 

ordem de trabalhos supra elencada. ------------------------------------------------- 

No ponto 1. Período antes da ordem do dia, ponto 1.1 Assuntos de interesse 

para a freguesia, a primeira intervenção foi da Senhora Deputada Maria 

Adelaide Veloso Lucas Queiroz de Campos (PS), que saudou os presentes e 

referiu que os meses que antecederam esta Sessão da Assembleia de 

Freguesia foram em tudo anómalos e exigentes para todos nós, quer para os 

que ficaram dentro de casa quer para os que saíram todos os dias, para 

permitir que a vida continuasse equilibrada e protegida para todos. No 
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entanto, manifestou preocupação pelos abates e podas executados na cidade 

da Guarda, solicitou esclarecimentos sobre o regulamento arbóreo da 

Freguesia e sugeriu a colaboração de entidades especializadas para que 

possam dar um parecer idóneo e orientar a preservação do parque arbóreo 

da Guarda. (Anexo 5) ------------------------------------------------------------------- 

Foi dado de imediato, a palavra ao Senhor Deputado Daniel Osório Dias dos 

Santos (PS), depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou 

algumas questões que, segundo o mesmo, lhes foram colocadas por cidadãos 

da Guarda, relacionadas com problemas, carências ou falhas com que se 

confrontam no seu dia-a-dia de vivência na freguesia. Apresentou um 

conjunto de situações que considera ser uma obrigação identificar, sinalizar, 

alertar e debater, identificou um piso degradado e passeios em mau estado 

na Rua da Mina; piso em mau estado na Rua dos Caminhos Ferro; muro 

com cerca de 3m de altura sem qualquer proteção na Rua Martinho de 

Mendonça; paragens de autocarros degradadas, junto à Escola Básica do 2º 

e 3º Ciclos de S. Miguel da Guarda e na Avenida da Estação. Questionou 

ainda se o Executivo da Freguesia já tem alguma resposta sobre as Piscinas 

Municipais, Estrada da Cabreira e Campo de Jogos da Urbanização da 

Quinta do Pontão, assuntos colocados por escrito ao Executivo. (Anexo 6) --- 

Seguiu-se a Senhora Deputada Maria Isabel (PSD) que, após cumprimentar 

os membros do Executivo e da Assembleia, mencionou que a Junta de 

Freguesia da Guarda esteve, está e estará sempre atenta às necessidades 

dos seus fregueses, o seu trabalho em prol da mesma são do conhecimento 

de todos. Assim, o Clube Escape Livre, sediado nesta cidade, por ocasião da 

22ª Gala SPAL atribuiu o troféu prestígio “João Lopes” à Junta de Freguesia 

da Guarda. Parabenizou, assim, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

da Guarda e os seus mais diretos colaboradores que zelam pelo bem - estar 

dos nossos fregueses. (Anexo 7) ------------------------------------------------------- 

De imediato, foi dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Narciso 

(Coligação CDS/MPT/PPM) que cumprimentou todos os presentes, referindo 

que ficou sensibilizado com as palavras da Senhora Deputada Adelaide 

Campos (PS), aludiu que em matéria do património arbóreo, o parque de 

campismo está bem limpo, limpo de mais, um espaço “clean & safe”, mas 

vazio devido ao corte massivo de várias árvores, mencionou ainda o corte das 
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árvores por parte da Freguesia da Guarda junto ao ringue polidesportivo do 

Bairro de São Domingos, deveria existir ainda um regulamento municipal, 

mais ainda quando o executivo do município levou à Assembleia Municipal o 

plano para as mudanças climáticas, onde sugerem a criação de um 

regulamento que potencie e proteja as árvores, terminou questionando o 

executivo no que diz respeito à despoluição do rio Noéme e do rio Diz.--------- 

Seguidamente, tomou a palavra o Senhor Deputado António Cunha (PSD) 

que, cumprimentou todos os presentes referindo que após ter falado em 

anteriores Assembleias, era com enorme satisfação que via o trabalho que 

está a ser feito no Bairro das Lameirinhas relativamente ao arranjo dos 

passeios e à alteração dos paralelos na estrada por betuminoso. Referiu 

ainda que concordava, em parte, com o que a Senhora Deputada Adelaide 

Campos (PS) relativamente às árvores que foram cortadas em excesso, mas, 

que muitas necessitavam de ser alvo de uma intervenção. Solicitou ainda a 

interferência do Senhor Presidente da Junta relativamente ao ecoponto 

situado entre o Bairro das Lameirinhas e o Instituto Politécnico da Guarda, 

pois a quantidade de lixo é sempre muito elevada e são também deixados 

objetos de grandes dimensões, sem qualquer tipo de civismo. ------------------- 

De imediato, interveio o Senhor Deputado Ismael Duarte (PS) que agradeceu 

à Assembleia de Freguesia e à Junta de Freguesia, por terem acedido 

favoravelmente ao seu pedido de assistir às Assembleias de Freguesia, por 

videoconferência e terem providenciado os meios necessários para o efeito. 

Apresentou o Roteiro das Forças Vivas, um plano de ação dedicado a 

conhecer e a estabelecer contato com as forças vivas da Freguesia da 

Guarda, aumentando a sua proximidade para com todos os agentes 

comunitários e institucionais da Freguesia, ouvindo-os e conhecendo de 

perto a sua importante dinâmica. Foi produzida a sugestão de criação de 

uma plataforma de interligação entre todas, para que possa existir uma 

partilha da agenda das atividades das coletividades, tendo em vista a 

minimização da possibilidade de acontecerem várias iniciativas marcadas 

para a mesma hora e mesma data. --------------------------------------------------- 

Concluídas as intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia antes de 

passar a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Guarda, 

agradeceu os emails, mensagens que têm chegado à Mesa da Assembleia. 
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Informou que todas as indicações solicitadas têm sido colocadas ao 

Executivo da Freguesia e do Município. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, após ter cumprimentado os membros da 

Assembleia de Freguesia, deixou uma palavra de conforto ao Senhor 

Deputado Frederico Quinaz (PSD) pela perda do seu pai e da sua avó.--------- 

Em seguida, informou o apoio financeiro dado, pela Freguesia, aos 

Bombeiros Voluntários da Guarda de mil euros a acrescer ao subsídio anual 

estabelecido. Em resposta os Senhores Deputados Adelaide Campos (PS) e 

Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM), o Senhor Presidente da Junta 

começou por justificar a sua abstenção na votação do regulamento arbóreo 

ocorrido na Assembleia Municipal, com a justificação dada pelo Município da 

criação de uma comissão e só depois ser presente à Assembleia Municipal. 

Salientou que as árvores no parque de campismo tiveram de ser abatidas 

pela informação e justificação dos técnicos da autarquia. Concretamente e 

em relação ao Bairro de São Domingos, assumiu perante Assembleia de 

Freguesia a sua responsabilidade na poda efetuada nas árvores em volta do 

ringue polivalente, com o apoio e aconselhamento dos técnicos do próprio 

Município, justificado com as várias queixas dos moradores dessa zona, 

tendo ainda assim, duas das árvores caído antes da intervenção da Junta e 

do Município.----------------------------------------------------------------------------- 

Respondendo ao Deputado Daniel Osório (PS), informou que algumas ruas 

vão ser repavimentadas pelo Município e que a obra já se encontra 

adjudicada ao empreiteiro mas, que na sua opinião, ainda vão ficar várias 

por arranjar e que algumas vão ser intervencionadas de acordo com o 

protocolo estalecido entre o Município e as Infraestruturas de Portugal, 

nomeadamente na Sequeira e na Guarda-Gare. Relativamente aos ringues 

polivalentes, os mesmos, sofreram melhoramentos efetuados pelo Município. 

No que diz respeito à estrada da Cabreira, a mesma está já adjudicada para 

repavimentação e as obras que a mesma sofreu foram uma importante 

intervenção para o saneamento básico da Cabreira. ------------------------------ 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia apresentou o ponto 1.2 

do período de antes da ordem do dia - Informação sobre a cedência/permuta 

do terreno em Alfarazes à Fábrica da Igreja Paroquial da Sé para construção 

das salas de catequese. A palavra foi dada ao Senhor Presidente da Junta 
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que, informou os Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia, da 

importância em partilhar a decisão que foi adotada pelo Executivo da 

Freguesia, em relação ao pedido formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial 

da Sé. O referido pedido pretende, há vários anos, construir um conjunto de 

salas que sirvam para o ensino da catequese em Alfarazes. Solicitando para 

isso, a permuta de um terreno que a Freguesia da Sé lhe tinha doado em 

contrapartida de uma parcela de terreno, propriedade desta Junta de 

Freguesia e que se encontra junto a um terreno da Fábrica da Igreja 

Paroquial. Não obstante, o valor em causa não obrigar à 

aprovação/reprovação da permuta, considerou-se importante que o assunto 

pudesse merecer essa atenção. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Daniel Osório (PS) inquiriu o Senhor Presidente da 

Junta relativamente às dimensões dos terrenos e ao valor dos mesmos.------- 

Foi informado que o terreno da Junta de Freguesia com artigo matricial n.º 

3693, tem uma dimensão de 300 metros quadrados e um valor patrimonial 

atual de 6 euros, conforme caderneta predial entregue a todos os Senhores 

Deputados, por sua vez o terreno que a Freguesia irá receber tem uma área 

total de aproximadamente 305 m2. Dadas estas informações, os Senhores 

Deputados, viabilizaram por unanimidade, a proposta apresentada. ----------- 

Dando continuidade à ordem de trabalhos, ponto 2, Período da ordem do 

dia, ponto 2.1. Apreciação e votação da prestação de contas de 2019 – “Art.º 

9.º, n.º1, alínea b) da Lei n.º 75/2013”. O Senhor Presidente da Assembleia 

deu de imediato a palavra ao Senhor Presidente da Junta, que, justificando o 

baixo grau de execução no Plano Plurianual de Investimento devido à 2ª fase 

do alargamento do cemitério da Guarda-Gare não ter sido realizada, devido 

ao prolongamento do concurso e adjudicação da mesma. Esta 2ª fase iniciou 

apenas em 2020, apresentado assim um grau de execução na receita de 103 

% e na despesa de 89%, tendo assim um saldo para 2020 de mais de setenta 

mil euros. Mencionou ainda a realização total das atividades que o executivo 

se tinha proposto e continua-se a fazer uma aposta forte na melhoria das 

instalações da Freguesia, para melhor servir os fregueses e dar melhores 

condições de trabalho aos funcionários. --------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Fábio Pinto (PS), que criticou a não 

execução do Orçamento Participativo da Freguesia, mesmo este estando 
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sucessivamente previsto, ano após ano, a taxa de execução de 57 % na 

viação rural e de 74 % nos viadutos, arruamentos e obras complementares, 

pela clara desvalorização da Junta de Freguesia da premência que é 

disponibilizar, aos cidadãos, vias condignas para a sua mobilidade e por isso 

não se pode compreender como esta ação fica por cumprir integralmente, a 

taxa de execução de 74 % na manutenção dos Parques e Jardins da 

Freguesia, evidenciando que 2019 já valia um corte de 20 %, baixando para 

2000 euros a verba disponível nos cuidados com os Jardins e espaços verdes 

da Freguesia, aproveitando para notabilizar o não reconhecimento pela 

Câmara Municipal das competências da Junta de Freguesia para gerir estes 

espaços, bem como evidenciar a diminuição da taxa de execução da despesa 

em 2019. No entanto, saúda a Junta de Freguesia pelo incremento de 25 

novas coletividades na listagem de apoios que a entidade dirigiu às forças 

vivas, sendo que perante uma diminuição inicial no orçamento de mais de 

4.600 euros, mais de 20%, acaba por ser menos dinheiro para mais 

beneficiários. (Anexo 8) ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) pediu a 

palavra e realçou que nos encontramos na liga dos últimos referente aos 

dinheiros públicos. Verificando os custo que tem a Freguesia, mais ou 

menos dois mil euros no orçamento não será isso que faz a diferença para a 

realização de obras necessárias e fundamentais, referiu ainda que se fosse 

realizada a obra do cemitério o saldo a transitar seria mais baixo, e que 

apenas com a delegação de competências e o respetivo envelope financeiro se 

conseguiria fazer mais, quando o Município consegue pagar quase oitenta 

mil euros para um serviço multimédia durante todo o ano, sendo um valor 

superior ao que a Junta gasta com o projeto educativo, projeto esse que 

devia ser apoiado pelo Município. Em relação às contas, realçou a 

importância do executivo não se comprometer para o futuro ainda mais com 

uma obra como a do cemitério a decorrer. ------------------------------------------  

Tomou a palavra o Senhor Deputado Rui Baia (PSD), que realçou as palavras 

do Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM), mas que não 

é isso que pensa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que o mesmo 

não apresenta uma única proposta, sendo que a única coisa que defendem é 

a realização de protocolos e os protocolos são da Comunidade Europeia e 
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isso tem que resolver o Poder Local na Europa. Disse ainda, porque o 

relatório que foi muito bem feito, a Junta tem uma receita de quinhentos e 

dezassete mil euros, receita essa que foi cortada em quarenta e cinco mil 

euros de transferências correntes do programa “JUNTar”, mas a despesa de 

funcionamento da freguesia tem um custo de trezentos e cinquenta e sete 

mil euros, ou seja sessenta e nove por cento das receitas totais, sobrando 

cento e sessenta mil euros, aos quais se tem de abater oitenta mil de 

despesas de capital, por isso o executivo tem de sobreviver com oitenta mil 

euros. O Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) falou em diminuição de verbas 

para obras, parques e arruamentos, pretende na mesma dar mais dinheiro 

as entidades sem fins lucrativos, mas apresentando os graus de execução 

que o executivo teve em 2019, demonstrou efetivamente o rigor e 

transparência das contas da Freguesia da Guarda, destacando ainda o 

aumento significativo que teve a rubrica prevista para donativos e subsídios 

às entidades sem fins lucrativos. ----------------------------------------------------- 

Em resposta, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu não ter 

gostado de algumas expressões utilizadas pelo Senhor Deputado Fábio Pinto 

(PS), destacando o aumento do apoio às associações, de acordo com o 

regulamento em vigor, referindo que se existir dinheiro todas as associações 

serão apoiados, mas caso não tenha dinheiro, a Junta assume que não 

poderá atribuir subsídios ou então atribuir subsídios de menor valor. Em 

relação aos parques e jardins os mesmos estão concessionados a uma 

empresa privada por parte do Município, sendo que a Junta apenas executa 

pequenas obras urgentes que possam aparecer, não entende por isso as 

palavras do Senhor Deputado quando diz que se gasta pouco dinheiro, 

quando essa não é competência da Junta. Em relação às taxas 

apresentadas, as mesmas são ótimas de acordo com o projetado, sendo na 

opinião do executivo, um bom relatório de contas. -------------------------------- 

Tendo sido colocada a prestação de contas de 2019 à consideração da 

Assembleia de Freguesia, a mesma foi aprovada por maioria, com 12 votos a 

favor do Grupo Parlamentar do PSD, 6 abstenções do Grupo Parlamentar do 

PS e 1 abstenção da coligação CDS/MPT/PPM. ------------------------------------ 

Passando ao último ponto da ordem de trabalhos, ponto 2.2., Apreciação do 

Inventário do Património da Freguesia da Guarda, conforme o Art.º 9º, n.º 1, 
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alínea b) da Lei n.º 75/2013, o mesmo não levantou qualquer dúvida ou 

necessidade de esclarecimento, não tendo havido qualquer intervenção por 

parte dos Senhores Deputados. ------------------------------------------------------- 

Assim, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia 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 encerrado 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 pelo 

1º Secretário e 2ª Secretárias. --------------------------------------------------------- 
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