
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 
 

ATA Nº 30 

 
 

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 vinte e uma 

horas e trinta minutos, 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. -------------------------------------- 

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

2.1. Avaliação do primeiro ano de funcionamento do G.I.P (Gabinete de 

Inserção Profissional).------------------------------------------------------------------- 

2.2. Apresentação do Projeto de Trabalho da estagiária no âmbito do 

Programa PEPAL.------------------------------------------------------------------------- 

2.3. Análise, discussão e votação da primeira Revisão Orçamental para o ano 

2020 “Art.º 9.º, n.º1, alínea a) 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 de todos.----------------------------------------------------------------------- 

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

respetiva substituição: a Senhora Deputada Maria Helena Ravasco (PSD), 

substituída pelo Senhor Deputado José da Fonte Currais, (PSD); a Senhora 

Deputada Maria Jesus Gonçalves (PSD), substituída pelo Senhor Deputado 

João Paulo Andrade Barros (PSD).----------------------- -----------------------------  

O Senhor Deputado Ismael Escudeiro Duarte (PS), fez mais uma vez, 

participação por videoconferência.----- -----------------------------------------------  

Com a ausência da 1ª Secretária, a Senhora Deputada Maria Helena 

Ravasco (PSD), o Senhor Presidente da Assembleia chamou para o 

preenchimento na Mesa da Assembleia, o Senhor Deputado Frederico Pina 

Quinaz (PSD).-- ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

Carmo Santos (PS), que depois de cumprimentar todos os presentes, 

apresentou um voto de pesar por todas as vítimas mortais do COVID-19, 

com especial menção às que ocorreram no nosso distrito. (Anexo 1) ----------- 

Prosseguiu propondo um voto de louvor, a toda a comunidade guardense, 

que, com o seu trabalho, contribuiu para que a nossa freguesia continuasse 

com as condições de vida preservadas, apesar das circunstâncias. Um outro 

voto de louvor à Delegação Distrital da Anafre – Guarda, e a todos os 

Autarcas do Município e Freguesias, pelo seu envolvimento, dedicação e 

solidariedade. (Anexo 2) ---------------------------------------------------------------- 

E ainda um voto de louvor à ULS da Guarda em particular a todos os seus 

trabalhadores, pelo seu enorme sacrifício, dedicação, entrega e coragem 

neste combate. (Anexo 3).- -------------------------------------------------------------  

Por último, apresentou uma proposta de recomendação do Grupo do Partido 

Socialista da Assembleia de Freguesia à Junta de Freguesia, para a criação 

de um regime excecional de dispensa do pagamento das rendas dos imóveis, 

propriedade da Junta de Freguesia, durante o período de dois meses, 

atendendo à situação epidemiológica provocada pela doença COVID-19. 

(Anexo 4) --------- -------------------------------------------------------------------------  

Em seguida, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, pediu para intervir 

a fim de esclarecer a última proposta relativa à criação de um regime 

excecional do pagamento das rendas dos imóveis. Começou por contestar a 

medida adotada pelo governo de prolongar as datas de pagamento das 

rendas, pois no seu entender, não irá de forma alguma ajudar, mas sim, 

agravar a economia das pessoas. Acrescentou que o Executivo na sua 

reunião ordinária já deliberou não prolongar a data de pagamento mas, sim, 

reduzir a dez meses o pagamento das rendas no corrente ano, aos dois 

arrendatários das lojas da Freguesia: “Confeções KZ” e “Inforguarda”.-------- -  

Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia, depois de lidas todas as 

propostas apresentadas, colocou-as a votação, tendo as mesmas sido 

aprovadas por unanimidade.-- ---------------------------------------------------------  

Interveio o Senhor Deputado Rui Baía (PSD), para dizer que deveria também 

ser atribuído um voto de louvor e agradecimento à Junta de Freguesia e seus 
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funcionários pelo seu enorme trabalho e dedicação à causa da pandemia. Foi 

seguidamente esclarecido de que o texto da proposta apresentada, também o 

contempla.- -------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Deputado Adelino Brás (PSD), iniciou a sua intervenção com um 

elogio à obra do Cemitério da Guarda-Gare, disse ser uma obra necessária e 

que valoriza aquele espaço. Perguntou se já há uma data prevista para a sua 

conclusão.-- -------------------------------------------------------------------------------  

Seguiu-se a intervenção do Senhor Deputado Fábio Pinto (PS), que depois de 

cumprimentar todos os presentes, endereçou uma palavra de solidariedade 

para com as famílias de todos os que sofreram, com esta pandemia, e a 

todos os que, de forma essencial, abnegada e corajosa se entregaram por sua 

conta e risco ao serviço da causa pública. Agradeceu também a todos os 

colaboradores da Freguesia da Guarda, pela sua entrega e serviço dedicado 

que ininterruptamente serviram de forma exemplar a nossa cidade.- ----------  

Registou o envio a 2 de maio, à Junta de Freguesia da Guarda, de um pacote 

de vinte medidas, denominado Programa Reforçar a Guarda, de apoio aos 

cidadãos da Freguesia, no período de transição após o fim do Estado de 

Emergência Nacional, tendo em vista a mitigação do impacto das 

consequências provocadas pelo coronavírus e pelo consequente período de 

confinamento na comunidade guardense, acreditando que todas as medidas 

incluídas nesse programa deviam ser merecedoras da atenção do Executivo 

da Junta de Freguesia. Neste seguimento, solicitou esclarecimento sobre a 

opinião que a Junta de Freguesia tem sobre este conjunto de propostas, 

quais as que aplicou e as que pretende vir a aplicar. Questionou, ainda, a 

distribuição de máscaras por parte do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia no Mercado Municipal da Guarda com o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, no pretérito dia 9 de maio, que no seu entender, foi feita 

sem acautelar as condições de promoção do distanciamento social, exigido 

aos cidadãos. (Anexo 5) -----------------------------------------------------------------                      

Seguiu-se a intervenção da Senhora Deputada Anabela Guerra da Cunha 

(PSD), que depois de saudar todos os presentes, demonstrou todo o apreço 

pela intervenção da Junta de Freguesia, no contexto da pandemia, 

nomeadamente na entrega de alimentos, medicamentos, no apoio financeiro 

ao IPG para fabrico de viseiras, entrega de dois computadores à Casa da 
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Sagrada Família para apoio às alunas internas, compra de material para o 

fabrico de perneiras que foram entregues aos profissionais da ULS, entrega 

de máscaras à população, entre outros. Destacou também, a campanha de 

angariação de fundos que partiu da ANAFRE, acolhida pelas Juntas de 

Freguesias do distrito, por particulares, empresas e entidades associativas e 

religiosas, na qual estiveram também envolvidos os funcionários da 

Freguesia da Guarda, através dos seus meios de comunicação, tendo esta 

campanha alcançado um montante de 87 500 euros que foram doados à 

ULS da Guarda. Finalizou com um enorme agradecimento à Junta de 

Freguesia da Guarda, pelo espírito de entrega permanente com a sua 

comunidade. ----------------------------------------------------------------------------- - 

Em seguida, tomou a palavra o Senhor Deputado João Paulo Andrade 

Barros (PSD), para solicitar informação sobre: “as obras na Casa do Povo dos 

Galegos estão a decorrer conforme foram projetadas?” E “qual a perspetiva 

do início da reconstrução do forno comunitário de Alfarazes?” ----------------- - 

O Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM), depois de 

apresentar as saudações habituais, começou por dizer que ao falarem de 

uma cidade “desconfinada”, as obras já anunciadas, deveriam ser iniciadas. 

Assim, mencionou a Variante da Sequeira, que tanta falta faz a quem ali 

circula, pois independentemente dos seus destinos, têm que 

obrigatoriamente estarem sujeitos ao congestionamento do trânsito na Av. S. 

Miguel. Outra situação que registou tem a ver com o Hotel Turismo, que 

disse ser um ponto negro da nossa cidade. Salientou que se vão gastar 

milhões de euros em madeira nos Passadiços do Mondego e em 

contrapartida deixam-se para trás obras de enorme valor para a cidade. 

Alertou também, para o mau estado em que se encontra o Jardim dos 

Delírios, pois chega a ser perigoso para quem por ali circula, deveria ficar 

interdito. Adiantou ainda, que ouviu falar que pretendem criar um novo 

jardim no Bairro da Luz, mas se for o caso, certamente que este será 

também conduzido ao abandono. Outro assunto, que abordou foi sobre a 

Pousada da Juventude que também necessita de intervenção, para que se 

possa receber em condições aceitáveis os jovens que por variados motivos 

nos visitam. Por último, perguntou se já há “feedback” sobre o Mercado de 

São Miguel, tanto a nível de remodelação como de funcionamento.------------- 
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Tomou a palavra a Senhor Deputada Albertina Soares dos Santos (PSD), que 

depois de dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes, felicitou a 

Junta de Freguesia pela visibilidade do seu envolvimento nas Hortas 

Comunitárias, que chegou à imprensa nacional através da TVI a qual esteve 

no local a efetuar uma reportagem levando assim, o nome da nossa cidade e 

da Junta de Freguesia à ribalta. Este projeto teve o seu início em 2014 em 

parceria com o IEFP. Referiu que o cultivo das hortas contribuíram para 

aliviar o stresse dos seus utilizadores durante a pandemia. Para terminar a 

sua intervenção, questionou o executivo sobre o início das obras previstas na 

área envolvente à Capela do Mileu e ao espaço polidesportivo na Rua Virgílio 

Ferreira. (Anexo 6) ----------------------------------------------------------------------. 

Em seguida o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra 

ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para dar respostas às questões 

que os Senhores Deputados colocaram.---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por falar sobre as 

hortas da freguesia. Mostrou o seu agrado em a TVI ter tido a iniciativa de 

efetuar uma reportagem no local para posteriormente ser noticiada num 

jornal da mesma estação. Salientou que é bom ouvir falar bem da nossa 

cidade. Referiu ainda, que estes anos têm sido uma boa experiência e espera 

que assim continue, e que cada vez mais pessoas possam usufruir das 

mesmas, para além das 35 ou 36 inscritas. A Junta de Freguesia não tem 

tido gastos com o arrendamento dos terrenos e em contra- partida o que lá 

foi investido lá irá ficar quando de lá se sair. Desbravou-se o terreno que se 

encontrava ao abandono, ergueram-se alguns muros, organizou-se o terreno 

em lotes, montou-se o sistema de irrigação e mais tarde de compostagem, 

com a colocação no local de compostores, no âmbito do programa da 

Economia Circular. Mencionou ainda, que com o decorrer dos anos têm sido 

melhoradas as infraestruturas. Referiu que em tempo de pandemia as hortas 

comunitárias da freguesia serviram para aliviar a ansiedade dos seus 

tratadores cujas idades oscilam entre os 30 e 85 anos, servindo também de 

um complemento na sua economia. Relativamente ao assunto das obras da 

Capela do Mileu, tanto quanto julga saber a Direção Regional de Cultura do 

Centro é a favor da continuação da realização das obras mas o Património de 

Cultura de Lisboa deu um parecer negativo. A obra está parada há cerca de 
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quatro meses mas, soube através da Câmara Municipal, que estará para 

breve o seu recomeço. Na sua opinião esta, é uma obra importante para a 

nossa cidade e que esta merece ser renovada, apesar de ter estado 

completamente parada, durante 40 anos. Em relação à Urbanização Alves 

Bandeira, adiantou que a futura zona verde ainda vai demorar, pois agora foi 

aberto o concurso. O procedimento concursal é muito demorado e carece 

também da aprovação do Tribunal de Contas, o que ajuda também à 

delonga. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao Sr. Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM), e 

em relação aos Passadiços do Mondego, no seu entender é um projeto muito 

bom para a cidade. É uma forma de casar o urbano com o rural, a cidade 

com as freguesias rurais. Esta obra, disse, que vai contribuir para um 

aumento de turistas, o que fará crescer a economia em vários setores, como 

a restauração e a hotelaria. Disse ser bom para quem nos visita e para todos 

nós. Referiu, ainda, que na nossa cidade existem dois pontos importantes 

que muita gente ainda desconhece; que é a Torre de Menagem e os Terraços 

da Sé Catedral, dois pontos de um espetáculo deslumbrante. Estes pontos, 

são visita obrigatória para todos nós e convidados que nos visitam. Sobre a 

Pousada da Juventude em setembro do ano transato ouviu que seria usada 

para os estudantes do IPG, mas mais nada sabe sobre o assunto. Em relação 

ao Hotel Turismo sabe que o assunto está a passar para outra empresa mas, 

que provavelmente é preciso trabalho da Câmara Municipal junto do 

Governo. Relativamente ao Mercado de São Miguel, informou que o projeto e 

a candidatura deverão ser realizados este ano e que é intenção de se fazer ali 

“Mercados Curtos”, ou seja encurtar a distância entre produtores e 

vendedores, optar por pequenos produtores locais, para que seja possível os 

preços não serem tão inflacionados.-------------------------------------------------- 

Ao Senhor Deputado João Paulo Barros, respondeu que as obras da Casa do 

Povo dos Galegos, ao que sabe, estão conforme foram projetadas e que 

dentro de mais ou menos dois/três meses estará concluída. Depois, os 

acabamentos e o apetrechamento serão concretizados noutra oportunidade. 

Quanto ao Forno Comunitário de Alfarazes, tenciona que seja iniciado ainda 

este ano, embora com uma pequena intervenção, mas para o ano de 2021 

espera que apareça verba para poder dar seguimento. Informou ainda que a 
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Junta de Freguesia procurará obter uma opinião das pessoas de Alfarazes 

sobre o projeto.--------------------------------------------------------------------------- 

À Senhora Deputada Anabela Cunha (PSD), agradeceu a sua intervenção 

nomeadamente no cuidado que teve em se manter informada através da 

página eletrónica, sobre a participação da Junta de Freguesia nos meses 

críticos da pandemia. ------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a resposta à intervenção do Senhor Deputado Fábio Pinto (PS), 

começou por dizer que apreciou as palavras por si ditas tal como a proposta 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, no dia 2 do pretérito mês de 

maio mas, que 99% das medidas tinham já sido aplicadas pela Junta de 

Freguesia desde o meio do mês de março. Aconselhou-o a confrontar a 

proposta com o site da freguesia, onde há registos da atividade desde essa 

data. Referiu que a Senhora Deputada Anabela Cunha (PSD), teve esse 

cuidado de acompanhar o que se estava a fazer e dar a sua opinião em 

tempo certo. Acrescentou, que tem todo o respeito pelos funcionários da 

Junta de Freguesia e que os funcionários do exterior foram incansáveis, pois 

não pararam um único dia. Chegaram a trabalhar das sete às vinte horas 

inclusive sábados e domingos, a desinfetar os pontos essenciais da cidade 

como a área do Hospital, Bombeiros etc., porque não foi possível arranjar 

empresas para tal. Acrescentou que ficou muito triste por os membros do 

PS, não terem acompanhado o site da freguesia que, durante a pandemia 

esteve constantemente a ser atualizado pelas técnicas da Junta de 

Freguesia, até mesmo o que a Câmara Municipal e o próprio Governo iam 

emitindo. Os serviços administrativos também estiveram assegurados, não 

por todos os funcionários, mas nada foi recusado aos cidadãos, chegando a 

ser entregues documentos solicitados de várias formas, no próprio domicílio. 

Da mesma forma foram entregues medicamentos, alimentos e roupas. 

Terminou dizendo que na sua consciência, tudo o que era preciso e da sua 

obrigação da Junta de Freguesia foi realizado.-------------------------------------- 

Terminadas as respostas do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o 

Senhor Presidente da Assembleia deu início ao ponto 2 - Período da Ordem 

do Dia, ponto 2.1 – Avaliação do primeiro ano de funcionamento do G.I.P 

(Gabinete de Inserção Profissional).--------------------------------------------------- 
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De imediato a Dr.ª Susana Alves, licenciada em Comunicação e Relações 

Económicas através de uma apresentação em PowerPoint (Anexo 7) explicou 

o funcionamento do GIP começando por dizer que está a funcionar desde 

junho de 2019, na sede deliberativa da Junta de Freguesia. Este gabinete de 

atendimento ao público foi criado no âmbito de uma parceria com o IEFP – 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. O principal objetivo deste 

gabinete, é o combate ao desemprego na freguesia, dar a conhecer e explorar 

as oportunidades de emprego dando resposta às necessidades empresariais 

da Guarda e mesmo de outras freguesias. Promoveu durante o primeiro ano 

de funcionamento um atendimento personalizado de jovens, adolescentes e 

adultos, tendo efetuado um número de novecentos atendimentos. Informou 

ainda que esteve a decorrer no Centro Social de São Miguel um Curso de 

Formação Vida Ativa de trezentas horas na área dos bordados, que foi 

interrompido pela pandemia e será retomado em breve e está planeado um 

outro na área das Ervas Aromáticas. Prende-se ainda desenvolver vários 

contactos com instituições/entidades para divulgação de ofertas de trabalho 

e /ou estágios profissionais; acompanhamento e informação e apoios dos 

programas do IEFP, auxilio na submissão de candidaturas a partir do portal 

iefp online.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto 2.2 da ordem de trabalhos, Apresentação do Projeto de Trabalho da 

estagiária no âmbito do Programa PEPAL, a Dr.ª Ana Filipa Martins, 

licenciada em Sociologia e que se encontra a prestar serviço na Junta de 

Freguesia, através do programa PEPAL, fez também uma breve apresentação 

do seu trabalho. Enalteceu o Programa Eco – Freguesias XXI, que resulta da 

experiência da implementação à escala concelhia do programa ECOXXI pela 

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), desde 2006. O principal 

objetivo do programa passa pelo incremento do desenvolvimento sustentável 

à escala local, ao nível das freguesias que promove uma comunidade mais 

sustentável numa lógica de sustentabilidade participada. A Junta de 

Freguesia da Guarda pretende apostar na adoção de práticas mais 

sustentáveis dentro das suas instalações, ao mesmo tempo que pretende 

incentivar toda a comunidade a seguir o mesmo caminho através da 

educação para a sustentabilidade e da implementação de diversas iniciativas 

e projetos inovadores. Um desenvolvimento sustentável pode ser considerado 
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tridimensional, envolvendo três dimensões: a ecológica, económica e a social. 

Anexo 8) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida passou se ao ponto 2.3. da ordem de trabalhos, Análise, 

discussão e votação da primeira Revisão Orçamental para o ano 2020 “Art.º 

9.º, n.º1, alínea a) da Lei n,º 75/2013”.---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia para tecer uma breve explicação sobre a 

referida revisão orçamental. Assim, o Senhor Presidente da Junta começou 

por afirmar que esta revisão efetua-se sempre no mês de junho e que a sua 

principal função é a incorporação do Saldo da Gerência Anterior. Outra 

razão tem a ver com o aumento da verba transferida do Governo da 

República, pois tem que ser inserida na respetiva rubrica. Lembrou, que a 

nossa Freguesia, é uma das cinquenta freguesias, que mais recebe através 

do FFF. Outra razão para a revisão orçamental diz respeito à inscrição de 

novas rubricas no orçamento que não estavam previstas. Uma tem a ver com 

a questão dos donativos, pois devido à pandemia houve pessoas que se 

dirigiram à Junta de Freguesia para fazer doações. Como tal, há necessidade 

de abrir a rubrica para os donativos recebidos. Outra inscrição na receita 

tem a ver com a possibilidade de venda de um terreno, a rúbrica fica aberta 

com um valor residual, evitando assim outra revisão orçamental, no caso de 

a referida venda se concretizar.-------------------------------------------------------- 

Depois desta breve explicação o Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia indicou que estavam abertas as inscrições para quem quisesse 

intervir. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Tomou da palavra o Senhor Deputado João Saraiva Neto Carvalhinho (PS), 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que o 

reforço de mais de 6,7% do valor do Fundo de Financiamento das 

Freguesias, representa um acréscimo considerável, de cerca de vinte mil 

euros, no orçamento da Freguesia. Questionou o executivo da Junta de 

Freguesia, que em tempo de pandemia, ou seja, em tempo de privações, 

agravamento das condições de vida dos mais vulneráveis, propõe-se aplicar 

cerca de metade do reforço de receita, isto é mais de sessenta mil euros, 

naquilo que considera serem as reais e mais urgentes necessidades da 

Freguesia, como requalificar Fornos, com uma dotação de vinte mil euros 
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que representam 16 % do acréscimo da receita; fazer manutenção de 

cemitérios, com um reforço de dez mil euros, ou seja, 8 % do acréscimo de 

receita; comprar um reboque e outras ferramentas, gastando dez mil euros, 

ou seja, mais 8 % do acréscimo de receita; investir vinte mil euros num 

edifício nos Galegos, para depois ceder a uma IPSS. Referiu que o executivo, 

em tempos difíceis decidiu investir em imóveis e equipamentos cerca de 50% 

da almofada financeira que representa o acréscimo da receita, sem se 

preocupar com as necessidades prementes na área da ação social, que ainda 

se farão sentir nos próximos meses. (Anexo 9) ------------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Deputado Rui Manuel Palos Baía (PSD), que 

comentou a intervenção do Sr. Deputado João Carvalhinho (PS), começando 

por dizer que espera que a Guarda nunca se esqueça desta intervenção. 

Mencionou que os membros do Grupo Parlamentar do PS, apenas se 

preocuparam em apurar percentagens em vez de efetuarem uma boa análise 

das contas. Salientou que o valor da rubrica de transferências correntes 

para instituições sem fins lucrativos é de 88%; para as famílias é 70% e 

também o aumento na rúbrica dos programas ocupacionais é o maior dos 

últimos anos. Não entende assim as avaliações feitas, quando dizem que o 

executivo não olha para as pessoas, para as empresas e para as instituições. 

Foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia que lembrou 

que as Juntas de Freguesia assim como as Câmaras Municipais, segundo a 

lei, são obrigadas a inscrever no orçamento uma rúbrica para registar as 

despesas associadas à Pandemia COVID – 19. Acrescentou ainda que 

relativamente à crítica sobre a entrega de máscaras no Mercado Municipal, 

foi convidado para tal e disse não ser portador de nenhuma doença, fê-lo 

com as melhores intenções e que na verdade era de sua obrigação. Quanto à 

veracidade da qualidade das máscaras e a explicação do respetivo uso 

estavam bem explicitas no invólucro. Não chegou a efetuar a entrega nas 

caixas postais porque a Câmara Municipal resolveu fazê -lo. Em relação às 

obras, referiu que não podem ser suspensas, pois existem contratos a 

cumprir com os empreiteiros. Lembrou que com o cancelamento das obras 

iria haver prejuízo tanto para a Junta de Freguesia como para a 

comunidade. Terminou dizendo que no início desta sessão ouviu que a 

Junta de Freguesia não se preocupa com as pessoas mas, que ficou bem 
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explicito o contrário e se os membros do Grupo Parlamentar do PS, votarem 

contra esta revisão orçamental, é por pura demagogia.---------------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia pôs a 

votação a 1ª Revisão Orçamental para o ano 2020, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria, com 12 votos a favor do PSD, 6 votos contra do PS e 1 

abstenção da Coligação CDS/MPT/PPM. -------------------------------------------- 

Por fim, 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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