
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 32  

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte,  reuniu em sessão

ordinária,  no Centro  Cultural  e  Social  de  S.  Miguel,  pelas  vinte  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. Apresentação dos Resultados da Votação da II Edição do Orçamento Participativo. ----

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

2.1. Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano 2021 – “Artº 9º, nº1,

alínea a) da Lei nº75/2013”; ------------------------------------------------------------------------------

2.2. Discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal para o ano

2021- Artº9, nº1, alínea m) da Lei nº75/2013” ---------------------------------------------------------

2.3. Apreciação e Votação da Norma de Controle Interno.-------------------------------------------

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.--------------------------

De seguida, comunicou a ausência dos seguintes deputados e a sua respetiva substituição: o

Senhor  Deputado  João  Orlando  Martins  Ribas  (PSD)  substituído  pelo  Senhor  Deputado

António Júlio Pires (PSD), a Senhora Deputada Albertina Soares Marques dos Santos (PSD)

esteve  ausente não sendo substituída.  A Senhora Deputada  Maria  Adelaide  Veloso Lucas

Campos (PS), substituída pelo Senhor Deputado Joaquim dos Santos Almeida (PS), o Senhor

Deputado Ismael Escudeiro Martins Duarte (PS), substituído pelo Senhor Deputado Carlos

Alberto Matias Martins (PS), a Senhora Deputada Maria do Carmo Marques dos Santos (PS)

substituída pela Senhora Deputada  Manuela Lima Vaz (PS) e  o  Senhor Deputado  Daniel

Osório Dias dos Santos (PS) substituído pela Senhora Deputada Rute Teresa Rabaça Prata

(PS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após  obter  a  concordância  da  Assembleia,  alterou  a  Ordem de  Trabalhos  no  Ponto  1  –

Período antes da ordem do dia, iniciando os trabalhos pelo ponto 1.2 – Apresentação dos

Resultados da Votação da II Edição do Orçamento Participativo. ----------------------------------
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O Senhor Presidente da Assembleia leu a Ata Final do Orçamento Participativo (Anexo 1).

Foram apuradas  três  projetos  apresentados  pelas  Associações,  Clube  de  Montanhismo da

Guarda, Núcleo Regional da Guarda da Quercus e Clube Guarda Basket cujos representantes

estiveram presentes  nesta sessão da Assembleia.  Nas intervenções,  os três,  elogiaram esta

iniciativa e incentivaram o Executivo da Junta de Freguesia para futuras iniciativas do género.

Findas as intervenções, foi dado a conhecer o projeto ganhador, o do Clube Guarda Basket

denominado “Multiatividades – A saúde é uma obrigação de todos e para todos”. ---------------

Para concluir este ponto, foram entregues certificados de participação aos representantes das

Associações e o cheque ao representante do Clube Guarda Basket. --------------------------------

De  seguida,  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  questionou  os  grupos

parlamentares sobre a necessidade da leitura da ata nº 31, correspondente à sessão ordinária

da Assembleia de Freguesia, de 25 de setembro de 2020. Tendo todos concordado não haver

necessidade da sua leitura passou-se à votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------

O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  agradeceu  o  desejo  de  Boas  Festas

endereçado pelos Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia e de imediato procedeu à

leitura de várias Votos de Pesar, apresentados pela Mesa da Assembleia de Freguesia, pelo

falecimento dos Senhores, Doutor Fernando dos Santos Rodrigues (anexo 2), Professor José

João Limão Meda (anexo 3),  D.  Iria  Maria Viaño Fernandez (anexo 4),  Professora Luísa

Duarte (anexo 5), D. Emília Conceição Nunes (anexo 6), D. Maria da Graça Ferreira (anexo

7) e Senhor Pedro Joaquim Brás (anexo 8). ------------------------------------------------------------

O Senhor Deputado Joaquim dos Santos Almeida (PS) apresentou também um Voto de Pesar

pelo falecimento do Professor e Filósofo Eduardo Lourenço. (anexo 9)----------------------------

Os Votos de Pesar foram colocados à consideração dos Senhores Deputados da Assembleia de

Freguesia, sendo os mesmos aprovados por unanimidade.--------------------------------------------

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

foi  dada  a  palavra  à  Senhora  Deputada  Manuela  Lima  Vaz  (PS)  que  apresentou  uma

intervenção sobre  a sobrelotação dos contentores para recolha de resíduos sólidos urbanos,

seja pela falta da sua recolha, seja pela escassez de pontos de recolha. (anexo 10)----------------

De seguida,  tomou a palavra o Senhor Deputado Carlos Alberto Matias Martins (PS) que

apresentou diversos assuntos relacionados com propostas, queixas e sugestões de cidadãos,

nomeadamente  a  ausência  do  devido  cuidado  com  a  recolha  dos  resíduos  seletivos,  das

condições de alguns passeios e de alguns arruamentos, sinalizando os locais. (anexo 11) ------

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

saudações habituais, referiu a lentidão e/ou mesmo paragem de algumas obras dando como

exemplo o que se passa na Av. Alexandre Herculano junto à Escola Secundária Afonso de
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Albuquerque e, pretendia saber quais são os 20 arruamentos, anunciados pelo Município da

Guarda, que vão beneficiar de repavimentações. Quis também saber como estão ou melhor

quando se iniciam as obras na área da Gare Ferroviária. ---------------------------------------------

O Senhor Deputado Adelino Brás (PSD), agradeceu o apoio manifestado com o Voto de Pesar

sobre o falecimento do seu pai, questionou para quando têm continuidade as obras junto à

Capela da Póvoa do Mileu e saudou o bom andamento da obra de um jardim público na

urbanização Alves Bandeira. ------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Deputada Rute Teresa Prata (PS) apresentou uma proposta para a colaboração da

Freguesia, num plano de identificação da população que reúna as condições para a primeira e

segunda fase de vacinação contra a COVID-19. (anexo 12)----------------------------------------

O Senhor Deputado João Paulo Barros (PSD) fez a sua intervenção no âmbito do Natal e

questionou quantos cabazes foram feitos e quantas pessoas foram abrangidas.--------------------

A Senhora Deputada Maria Isabel Monteiro (PSD) relembrou a celebração do aniversário da

Guarda, no passado dia 27 de novembro e ressalvou a inauguração da obra de beneficiação da

Torre dos Ferreiros com a requalificação da escadaria e ainda o elevador que dá acesso ao

cimo da Torre onde se tem uma visão surpreendente da nossa cidade e também da própria

região.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi  dada  a  palavra  ao  senhor  Deputado  Frederico  Quinaz  (PSD)  que  apresentou  a  sua

satisfação a propósito da redução do custo das portagens para 50% do seu valor. Lamentou o

comportamento  dos  Deputados  do  PS  eleitos  pelo  nosso  Distrito  que  votaram  contra  a

proposta do Grupo Parlamentar do PSD apresentada pelo deputado Carlos Peixoto. -------------

A Senhora Deputada Anabela Cunha (PSD) valorizou a atribuição do prémio “Comunidades

Pró- Envelhecimento” à Junta de Freguesia da Guarda por parte da Ordem dos Psicólogos em

consequência das iniciativas que a Freguesia vai desenvolvendo com a população sénior.------

Por fim, tomou a palavra o Senhor Deputado Rui Baía (PSD) que demonstrou a sua satisfação

pelo  início  desta  Assembleia  de  Freguesia  com  a  entrega  dos  prémios  do  Orçamento

Participativo e incentivou a Junta de Freguesia para continuar com a iniciativa. -----------------

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que procurou responder a todas

as questões apresentadas pelos Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia.----------------

Relativamente às palavras deixadas pelo Senhor Deputado Rui Baía (PSD) sobre o Orçamento

Participativo, agradeceu uma vez mais, a participação de todas as Associações nesta edição.--

Sobre o prémio atribuído à Junta de Freguesia da Guarda por parte da Ordem dos Psicólogos

diz que foi um prémio recebido com gosto e agradeceu à população sénior a participação nas

atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------

Respondendo  ao  Senhor  Deputado  Frederico  Quinaz  (PSD),  afirmou  que  faz  sentido  a
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redução das portagens e, por outro lado, mencionou também a importância de ser qualificado

o serviço público de transporte dos cidadãos da nossa cidade, por exemplo com o recurso ao

transporte elétrico. ------------------------------------------------------------------------------------------

Concorda  com  a  Senhora  Deputada  Isabel  Monteiro  (PSD)  que  a  Guarda  ganhou  um

monumento muito mais  bonito com a inauguração do Elevador Panorâmico na Torre dos

Ferreiros e enaltece também a homenagem feita a todas as IPSS´s na comemoração de mais

um  aniversário da cidade Guarda.------------------------------------------------------------------------

Em resposta ao Senhor Deputado João Paulo Barros (PSD), diz que foram elaborados pela

Junta de Freguesia da Guarda 600 cabazes. No entanto, 500 foram da responsabilidade da

Fundação “Nova Era”, do Senhor Jean Pina, a Junta de Freguesia colaborou na organização

dos cabazes. A Junta de Freguesia da Guarda foi responsável pelo recheio e entrega de 140

cabazes a famílias mais carenciadas da Freguesia.-----------------------------------------------------

Deu as boas vindas à Senhora Deputada Rute Prata (PS) e relativamente à sua intervenção diz

que já teve reunido com o conselho de administração da ULS da Guarda e que a Junta de

Freguesia da Guarda já deu abertura total para sinalizar as pessoas mais idosas e isoladas bem

como  a  cedência  de  espaço  para  a  administração  das  vacinas  à  população  e  ainda  a

disponibilidade para o transporte. ------------------------------------------------------------------------

Em relação  à  intervenção  do Senhor Deputado  Adelino  Brás  (PSD) diz  que  as  obras  no

espaço  envolvente da Capela  do Mileu  são da responsabilidade  da Câmara  Municipal  da

Guarda e que a partir de janeiro de 2021 a obra vai ter a sua continuidade.------------------------

Referiu concordar com o Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM), as

obras estão muito demoradas e têm causado bastante transtorno. A obra da Infraestruturas de

Portugal com a realização da variante da Sequeira não saberá se avançam e os 20 arruamentos

identificados para repavimentação aguarda-se o seu início para próximo tempo. -----------------

Por último, respondendo à Senhora Deputada  Manuela Lima (PS) e  ao Senhor Deputado

Carlos Martins (PS) concorda com uma melhor recolha de lixo na cidade da Guarda mas

também é  importante  que  as  pessoas  sejam mais  sensíveis  para  a  separação  do  lixo  nos

ecopontos. Relativamente aos arruamentos, comunica que a falta de tampas identificadas na

Rua Martins das  Neves já  se encontram repostas  e sabe que no site  da Freguesia  já está

preservada a identificação de quem procede ao registo das ocorrências do que foram situações

mencionadas na última sessão de Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------

No ponto 2.  Período da ordem do dia, ponto 2.1. Análise, discussão e votação do Plano e

Orçamento para o ano 2021 – “Artº 9º, nº1, alínea a) da Lei nº75/2013” foi dada a palavra ao

Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) que diz ter  encontrado falhas  face  às necessidades  da

população e criticou o pouco apoio da Câmara Municipal da Guarda na vertente financeira.
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Disse ainda que apesar de ser o maior orçamento da freguesia, não responde às necessidades

no apoio aos cidadãos. (anexo 13) -----------------------------------------------------------------------

O Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) referiu que apesar de ser o

maior  orçamento dos últimos anos,  não deixa de ser um micro-orçamento,  reiterou que a

aposta na educação é importante mas não devia ser a Junta de Freguesia a investir  como

investe. Questionou ainda o que pretende fazer a Junta de Freguesia na casa que se localiza na

Póvoa do Mileu, visto que no orçamento se encontra rúbrica aberta para tal.----------------------

Foi dada a palavra ainda ao Senhor Deputado Rui Baía (PSD) que valorizou a continuidade na

aposta na requalificação dos fornos, a inclusão de novas atividades com o intuito de fomentar

a participação dos cidadãos. O apoio social continua bem, mas apelou à Junta de Freguesia

que  aquando  da  primeira  alteração  orçamental  pudesse  continuar  a  privilegiar  a  referida

rúbrica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que agradeceu as palavras do

Senhor Deputado Rui Baía (PSD) na orientação e ambição para o orçamento apresentado.

Relativamente,  e  em  resposta  ao  Senhor  Deputado  Pedro  Narciso  (Coligação

CDS/MPT/PPM) o edifício na Póvoa do Mileu, está protocolado com o Mileu Futebol Clube

e devido à sua não existência, foi solicitado a entrega das chaves, estando previsto para o

imóvel a instalação de uma obra de cariz comunitário.------------------------------------------------

Ao Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) respondeu afirmando a sua concordância  com um

maior apoio financeiro da Câmara Municipal da Guarda à Freguesia, o que aguarda que possa

vir a acontecer já em 2021 e referiu que espera um voto favorável do Grupo Parlamentar do

PS ao orçamento, o que acontecia pela primeira vez.--------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Plano e Orçamento para o ano 2021,

tendo sido aprovado por maioria com 11 votos a favor do PSD, 6 votos contra do PS e 1 voto

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

No ponto, 2.2. Discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal

para o ano 2021- Artº9, nº1, alínea m) da Lei nº75/2013” não houve intervenções, sendo de

imediato colocado a votação o Mapa de Pessoal para o ano de 2021, tendo sido aprovado por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------

No ponto 2.3. Apreciação e Votação da Norma de Controle Interno da ordem de trabalhos, o

Senhor Deputado João Saraiva Carvalhinho (PS) disse que a Norma não é do conhecimento

do grupo do PS, não se encontra disponível no site da Freguesia e por isso, solicitou alguns

esclarecimentos. (anexo 14).-------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta reforçou que a Norma de Controle Interno, foi já aprovada no

inicio do mandato e agora é  necessário  rever  o  documento em consequência  da alteração
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registada no programa contabilístico das autarquias locais que agora passa a ser realizada no

quadro do SNC- AP.----------------------------------------------------------------------------------------

Colocado a votação a Norma de Controlo Interno foi Aprovado por maioria com 12 votos a

favor, PSD e Coligação CDS/MPT/PPM e 6 votos contra do PS.------------------------------------

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 e desejando um Feliz Ano 2021.

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