
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 33  

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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. ------------------------------------------------------------

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

2.1. Apreciação e votação do relatório e contas relativas ao ano de 2020 - “Art.º 9, nº 1, alínea

b) da Lei nº 75/2013”;  -------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Apreciação do inventário do  Património da Freguesia da Guarda - Artº 9, nº1, alínea b)

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

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

Senhora  Deputada  Maria  Jesus  Gonçalves  Bernardo  (PSD)  esteve  ausente  não  sendo

substituída. A Senhora Deputada Maria Adelaide Veloso Lucas Campos (PS), substituída pelo

Senhor Deputado Augusto Costa Nunes (PS), o Senhor Deputado Ismael Escudeiro Martins

Duarte  (PS),  substituído  pelo  Senhor  Deputado  Paulo  Alexandre  Ribeiro  Alves  (PS)  e  o

Senhor Deputado Daniel Osório Dias dos Santos (PS) substituído pelo Senhor Deputado José

António Quelhas Gaspar (PS). ----------------------------------------------------------------------------

Com ausência da 2ª Secretária da Mesa da Assembleia, o Senhor Presidente da Assembleia

convidou  para  completar  a  Mesa  da  Assembleia,  a  Senhora  Deputada  Albertina  Soares

Marques dos Santos (PSD). -------------------------------------------------------------------------------

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

parlamentares sobre a necessidade da leitura da ata nº 32, correspondente à sessão ordinária

da Assembleia de Freguesia, de 29 de dezembro de 2020. Tendo todos concordado não haver

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

Dando início ao trabalhos desta Assembleia de Freguesia, no ponto 1. Período antes da ordem

do dia,  ponto  1.1  Assuntos  de  interesse  para  a  Freguesia,  foi  dada  a  palavra  ao  Senhor
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Deputado  José  Quelhas  Gaspar (PS)  que  fez  uma  intervenção  no  âmbito  do  Património

Cultural da Freguesia da Guarda, dizendo que a Guarda dispõe de um vasto património, no

entanto,  a  Câmara Municipal  e  a Junta de Freguesia  da Guarda  não  tem cumprido a sua

obrigação legal de inventariação, proteção e valorização. Assim, recomenda a elaboração do

mapa do Património Cultural da Freguesia da Guarda. (Anexo 1)-----------------------------------

Passando de imediato ao ponto 2 da ordem de trabalhos, ponto 2.1 Apreciação e votação do

relatório e contas relativas ao ano de 2020 – “Art.º 9º, nº1, alínea b) da Lei nº75/2013”.--------

O Senhor  Deputado  Rui  Baía  (PSD) tomou a  palavra  e  enfatizou  as  excelentes  taxas  de

execução apresentadas no ano de 2020. Em seguida, o Senhor Deputado Fábio Pinto (PS)

referiu que deveria ter sido importante em 2020, a Junta de Freguesia ter apostado mais em

apoiar as pessoas e não se preocupar em apresentar um salto transitado tão elevado. (Anexo 2)

O Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) usou também da palavra e

mencionou que não é fácil ter capacidade financeira, depois de se gastar 60% do orçamento

para o funcionamento da Freguesia.----------------------------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  agradeceu  as  intervenções  feitas  e  diz  que  a

Freguesia procurou e esteve sempre na linha da frente no apoio à população durante o tempo

mais vincado da pandemia e que o saldo transitado corresponde à necessidade de responder às

obras em curso sob a responsabilidade da Freguesia da Guarda. ------------------------------------

Finalizadas as intervenções, o relatório e contas relativas ao ano 2020 foi colocado a votação,

tendo  sido  aprovado  por  maioria  com 12  votos  a  favor  (11  votos  do  PSD  e  1  voto  da

Coligação CDS/MPT/PPM) e 6 abstenções do PS. ----------------------------------------------------

No ponto, 2.2. Apreciação do Inventário do Património da Freguesia da Guarda – Artº 9, nº1,

alínea b) da Lei nº75/2013”, o Senhor Presidente da Junta diz que a venda de um terreno junto

ao armazém da freguesia em Alfarazes foi um bom ato de boa gestão tal como foi positiva a

aquisição de um casebre junto ao forno comunitário dos Coviais de Baixo. -----------------------

Não havendo mais intervenções, 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 pelas 1º Secretária e 2ª Secretárias. --------------------------------------------------
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