
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 34  

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  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. Análise, discussão e votação da Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2021- “ Artº

9º, nº1, alínea a) da Lei nº 75/2013”;  --------------------------------------------------------------------

2.2. Análise e aprovação da organização interna dos serviços da Freguesia da Guarda ”Artº 9,

nº1, alínea n) 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) substituída pela Senhora Deputada

Ana  Filipa  Teixeira  (PSD).  O  Senhor  Deputado  Ismael  Escudeiro  Martins  Duarte  (PS),

substituído pelo Senhor Deputado Augusto Costa Nunes(PS) e o Senhor Deputado Daniel

Osório  Dias  dos  Santos  (PS)  substituído  pelo  Senhor  Deputado  Paulo  Alexandre  Ribeiro

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

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

convidou para a constituição da Mesa, a Senhora Deputada Albertina Soares Marques dos

Santos (PSD). -----------------------------------------------------------------------------------------------

Dando início  aos  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 à Senhora

Deputada Maria do Carmo Santos (PS) que fez uma intervenção no âmbito dos transportes

urbanos e abrigos para os passageiros. Este assunto já referenciado anteriormente, continua

por resolver. (Anexo 1)-------------------------------------------------------------------------------------

Em seguida, tomou a palavra o Senhor Deputado João Saraiva Carvalhinho (PS) que reforçou
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a necessidade da limpeza da vegetação em alguns locais da freguesia devidamente assinalados

e apresentados em fotografias. (Anexo 2).---------------------------------------------------------------

O Senhor Deputado Augusto Nunes (PS) realizou uma intervenção com as necessidades da

localidade de Alfarazes, nomeadamente a substituição de condutas de águas e saneamento,

piso da estrada entre outras. (Anexo 3). -----------------------------------------------------------------

O  Senhor  Deputado  Alexandre  Alves  (PS)  questionou  o  modo  de  resposta  da  Junta  de

Freguesia a um cidadão que questionou a duplicação da limpeza num local  da Freguesia.

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

O Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) quis saber o que tem feito a Freguesia em relação ao

processo  de  vacinação  e  valorizou  o  trabalho  de  todos  os  intervenientes  neste  decisivo

momento para os portugueses. ----------------------------------------------------------------------------

A Senhora Deputada Maria Isabel Monteiro (PSD) questionou e sugeriu maior rigor e cuidado

nas questões associadas à limpeza urbana e aos espaços verdes. ------------------------------------

O Senhor Deputado João Ribas (PSD) comentou as boas obras que estão em andamento em

alguns bairros da cidade. ----------------------------------------------------------------------------------

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

importância na utilização de outras técnicas para limpar os arruamentos e focou a ausência da

devida manutenção do Parque Urbano do Rio Diz.----------------------------------------------------

A Senhora Deputada Anabela Cunha (PSD) relatou a sua experiência e de toda a equipa que

esteve nos Censos 2021 sinalizando ainda a aprovação da candidatura ao processo Bandeira

Verde e do programa Bairros Saudáveis.----------------------------------------------------------------

O Senhor Deputado João Paulo Barros (PSD) mencionou também a questão de Alfarazes no

que inclui as obras do forno comunitário. ---------------------------------------------------------------

O  Senhor  Deputado  Frederico  Quinaz  (PSD)  apontou  a  importância  socioeconómica  da

abertura da linha da Beira Baixa.  ----------------------------------------------------------------------

Após a realização destas intervenções foi  dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta e

relativamente aos transportes  públicos diz que concorda que nada está melhor.  Quanto ao

agendamento das vacinas COVID - 19, a Junta de Freguesia prestou o seu apoio aos seus

cidadãos realizando agendamentos e transporte de pessoas até ao Centro de Vacinação quando

necessário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto  à  limpeza  de  vegetação  agradece  a  ajuda  prestada  dos  Sapadores  Florestais  em

algumas  zonas  da  Freguesia  na  manutenção  dos  espaços

verdes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os arruamentos  rurais  de  Alfarazes,  Galegos  Cabreira  e  Carapito  é  um assunto já  muito

debatido ao longo de vários mandatos e que os trabalhos finalmente estão em curso faltando

iniciar em Alfarazes.----------------------------------------------------------------------------------------

Em relação à solicitação de esclarecimentos acerca do processo de manutenção, limpeza e

corte de ervas na via pública confessa que não foi uma situação agradável. -----------------------

Sobre os Censos 2021 diz que a Freguesia colaborou intensamente nos trabalhos e felicitou

toda a equipa que realizou a operação censitária informando que em relação à dez anos a

freguesia perdeu cerca de noventa pessoas e teve um incremento na construção.-----------------

Passando de  imediato  ao  ponto 2 da ordem de  trabalhos,  ponto  2.1  Análise,  discussão  e

votação da Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2021 – “Art.º 9º, nº1, alínea a) da Lei

nº75/2013”, foi dada a palavra à Senhora Deputada Adelaide Campos (PS) que recordou a

apresentação de propostas pelo Grupo Parlamentar do PS na Assembleia de Freguesia,  na

eventualidade de um reforço da verba transferida ao abrigo do programa “SalvaGuarda Rural”

da  Câmara  Municipal  da  Guarda  e  renovou  a  necessidade  da  Freguesia  da  Guarda

disponibilizar mais apoio financeiro na área social. (Anexo5) ---------------------------------------

O Senhor  Presidente da  Junta de freguesia usou da palavra agradecendo a intervenção da

Senhora Deputada mas referiu que as medidas propostas na sua grande maioria tinham sido

realizadas  antes mesmo de terem sido apresentadas e referiu que na questão da pandemia

todos os autarcas tentaram fazer o melhor e a Freguesia da Guarda não foi exceção. Concluiu

a sua intervenção deixando registado o apreço pelo desempenho de todos os trabalhadores da

área da saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Finalizadas as intervenções, a Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2021 foi colocada a

votação, tendo sido aprovada por maioria com 18 votos a favor (12 votos do PSD e 6 votos do

PS) e 1 abstenção da Coligação CDS/MPT/PPM).-----------------------------------------------------

No ponto,  2.2.  Análise a  aprovação  da organização  interna  dos serviços  da  Freguesia  da

Guarda – Artº 9, nº1, alínea n) da Lei nº75/2013”, o Senhor Presidente da Junta apenas diz

que o Organograma da Junta de Freguesia é mais um documento a que as entidades públicas

são obrigadas.------------------------------------------------------------------------------------------------

A organização interna dos serviços da Freguesia da Guarda foi colocada a votação, tendo sido

aprovada  por  maioria  com  13  votos  a  favor  (12  votos  do  PSD  e  1  voto  da  Coligação

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

Não havendo mais intervenções a realizar,  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. ---------
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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 e 2ª Secretárias. ---------------------------------------------------------------
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