
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 41  

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois,

reuniu em sessão ordinária, no Centro Cultural e Social de São Miguel, pelas

vinte e uma horas, a Assembleia de Freguesia da Guarda com a seguinte

ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------

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

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

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

2.1. Análise e debate sobre as propostas: - Provedor do Bairro e  Orçamento

Participativo.------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, António Manuel Peres de

Almeida, deu início à sessão, dando as boas vindas e agradeceu a presença

de todos/as, comunicando que a Assembleia de Freguesia teria transmissão

online. -------------------------------------------------------------------------------------

Informou  ainda  que  do  Partido  Social  Democrata,  o  Senhor  Deputado

Adelino Brás se encontra ausente por doença, tendo sido substituído pelo

Senhor  Deputado  António  Cunha.  No  Partido  Socialista,  está  ausente  o

Senhor  Deputado  Daniel  Osório  tendo  sido  substituído  pelo  Senhor

Deputado Bruno Gonçalves.------------------------------------------------------------

Em seguida, a Mesa da Assembleia endereçou publicamente os sentimentos

aos funcionários da Junta de Freguesia, Paulo Sérgio e José Alexandre pela

perda das respetivas mães e à vogal do executivo, Isabel Monteiro pela perda

da sua irmã.------------------------------------------------------------------------------

De imediato, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia dirigiu umas

breves palavras ao Senhor Presidente da Junta, dizendo que registou com

agrado pessoal e institucional  a sua ida para a Assembleia da República

para o desempenho da função de Deputado de Nação, cumulativamente com

a de Presidente da Junta de Freguesia da Guarda. Conhecedor da função e



da realidade do nosso distrito da Guarda, aliado às suas capacidades, por

demais já demonstradas e ainda à dedicação, empenho e afinco, que lhe

estão sempre presentes, são a garantia que desempenhará com elevação a

função que irá iniciar, sobretudo, uma mais valia para todos nós, a Cidade,

o  Distrito,  a  Freguesia.  Todos  ficamos a ganhar  com a sua presença na

Assembleia da República. Enviou também um palavra de agradecimento ao

Eng. Gustavo Duarte pela forma superior como soube representar e defender

o nosso território.------------------------------------------------------------------------

Dada a palavra ao Senhor Deputado Francisco Quinaz (PSD) este, iniciou a

sua  intervenção,  dando  os  parabéns  ao  Senhor  Presidente  da  Junta  de

Freguesia que assumirá também funções como Deputado na Assembleia da

República.  Posto  isto,  informou que apresentou ao  Senhor  Presidente  da

Assembleia o pedido de cessação das suas funções como líder de bancada do

grupo parlamentar do PSD. Invocou razões de carácter pessoal que levaram

a  esta  substituição,  tendo  disponibilizado  o  referido  lugar  à  Senhora

Deputada  Albertina  Santos  pela  sua experiência  política  e  temperamento

atilado. Reforçou que continua em funções, conforme o compromisso solene

e tenciona continuar a participar ativamente na ação política.-------------------

Dada a palavra à Senhora Deputada Albertina Santos (PSD) que assume

com  vaidade  ser  a  primeira  mulher  a  liderar  um  grupo  parlamentar,

sucedendo ao mais jovem deputado na Assembleia de Freguesia, agradeceu

a oportunidade e procurará não desmerecer o trabalho realizado.--------------

Relativamente  à  ata  nº  40  da  anterior  Assembleia  de  Freguesia,  foi

dispensada a leitura da mesma. Tendo sido colocada à votação foi aprovada

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

De acordo com o regimento da Assembleia de Freguesia foi dada a palavra ao

Senhor  Presidente  da  Junta  para  a  divulgação  das  informações  que

considerou mais pertinentes.----------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta começou por cumprimentar todos/as os/as

presentes. Como é do conhecimento público, informou que a partir do 1 de

outubro  de 2022 e por  um período de 6 meses  assumirá as  funções de

Deputado  na  Assembleia  da  República  e  continuará  a  ser  Presidente  de

Junta da Freguesia da Guarda. Nesse sentido, a vogal da Junta de Freguesia

Anabela Cunha assumirá funções em regime de permanência a tempo inteiro

e o vogal Rui Baía assumirá a função de secretário.-------------------------------



Em seguida, o Senhor Secretário da Assembleia de Freguesia comunicou os

convites e os pedidos endereçados à Mesa da Assembleia, desde o mês de

julho até ao mês de setembro.---------------------------------------------------------

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

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

Dando início à ordem de trabalhos no ponto 1. Período de antes da ordem do

dia,  1.1.  Assuntos  de  interesse  para  a  freguesia,  foi  apresentado  pela

Senhora  Deputada  Maria  Fidélia  (PS),  uma  análise  da  política  cultural

desenvolvida  pelo  executivo  da  Freguesia,  realçando  que  da  atividade

quotidiana  da  Junta  de  Freguesia  da  Guarda  não  emerge  qualquer

preocupação nem com o  incremento  de  projetos  culturais  promotores  da

coesão social e territorial, nem com os critérios para o apoio às Associações

de base da Freguesia. (Anexo1)--------------------------------------------------------

A Senhora Deputada Maria do Carmo (PS) manifestou a preocupação com os

problemas associados ao Plano de Transportes Públicos da Guarda e propôs

a gratuitidade da sua utilização a cidadãos jovens e menos jovens, pessoas

com mais de 65 anos de idade.  O grupo parlamentar do PS considera que

esta  medida  iria  de  encontro  à  missão  de  garantir  uma  maior

sustentabilidade ambiental, permitiria aprofundar o combate às alterações

climáticas  e  promoveria  uma  mobilidade  eficiente,  económica  e

ambientalmente sustentável,  incluindo para os encarregados de educação

que beneficiariam de um alívio nas suas despesas. (Anexo 2)--------------------

A Senhora Deputada Teresa Rodrigues (Movimento Pela Guarda) produziu

uma intervenção alinhavando a ação da freguesia no decurso deste primeiro

ano do mandato, elencando os diversos trabalhos realizados pela Junta de

Freguesia e concluiu referindo a necessidade de haver mais arrojo na ação

do governo da freguesia articulando trabalho com as Associações e Escolas

da Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------

De  imediato  a  Senhora  Deputada  Filipa  Teixeira  (PSD)  aflorou  a

problemática  da  obstetrícia  e  maternidades  dizendo  que  é  um tema que

devia merecer mais atenção por parte do governo, pois é um tema que os

meios de comunicação abordam dia após dia. (Anexo 3)--------------------------

O Senhor Deputado  Carlos Monteiro  (Movimento Pela Guarda), desejou ao

Senhor Presidente da Junta de Freguesia as maiores felicidades nas novas

funções  que  irá  assumir.  Propôs  um voto  de  louvor  a  todos  quantos  se



associaram  ao  combate  aos  fogos  florestais  que  deflagraram  durante  o

período  mais  critico  do  verão,  nomeadamente  às  Juntas  de  Freguesia

envolvidas, voto de louvor que simboliza uma simples mas sentida forma de

reconhecimento e congratulação para com os diversos elementos das Juntas

de Freguesia que de uma forma voluntária estiveram, na frente de combate.

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

O Senhor Deputado  Frederico Quinaz  (PSD) propôs que se ponderasse um

programa alusivo aos 10 anos da criação legal da Freguesia da Guarda, a

comemorar em janeiro de 2023,  deixando também algumas sugestões de

atividades para divulgação do património junto da população e das crianças

e jovens em particular. (Anexo 5) -----------------------------------------------------

O  Senhor  Deputado  Bruno  Silva  (PS)  analisou  a  política  desportiva

desenvolvida pela Junta de Freguesia da Guarda, bem como indagou sobre a

eventual participação do executivo no processo de revisão ao Plano Diretor

Municipal da Guarda, atualmente em desenvolvimento. As ações de índole

desportiva  promovidas  ou  apoiadas  pela  Junta  de  Freguesia,  apesar  de

serem positivas,  não deixam de  ser,  infelizmente,  poucas,  pois  não é  de

agora que as verbas que destina às atividades e aos clubes desportivos são

insuficientes  e  não  ajudam a  cimentar  qualquer  política  desportiva  com

atividade regular.  (Anexo 6)-----------------------------------------------------------

A Deputada Albertina Santos (PSD) questionou a Junta de Freguesia sobre o

movimento de terras e outras intervenções no cemitério da Póvoa do Mileu,

relatando  a  boa  adesão  da  população  às  intervenções  feitas  no  atual

cemitério.----------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Fábio Pinto (PS), saúda o Senhor Presidente da Junta nas novas

funções que irá assumir e abordou as consequências do incêndio de 18 de

julho de 2022 na área da Freguesia da Guarda, realçou a necessidade de

criação de um plano de intervenção da Freguesia que ajude a mitigar as

suas  consequências,  nomeadamente  na  identificação  das  áreas  onde  a

reflorestação deva acontecer, melhorar os acessos, limpar caminhos, reforçar

os apoios concedidos aos cidadãos afetados. (Anexo 7)----------------------------

Apresentou ainda, uma proposta de atribuição de um voto de louvor a todos

os bombeiros, agentes da proteção civil, trabalhadores da nossa Freguesia e

demais populares que corajosamente defenderam a Guarda e os Guardenses

naquela ocasião. (Anexo 8)-------------------------------------------------------------



Depois de lidos novamente, os votos de louvor apresentados pelo Movimento

Pela Guarda e pelo Partido Socialista foram colocados a votação e aprovados

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

A Senhora Deputada  Rita Antunes  (PSD) enalteceu, na sua intervenção, a

mais-valia  que  constituiu  a  realização  da  Feira  Farta  e  disse  encontrar

múltiplas razões para as freguesias continuarem a participar e questiona

quais as boas razões para a Junta de Freguesia voltar a participar numa

próxima edição. (Anexo 9)---------------------------------------------------------------

De seguida, a Senhora Deputada Isabel Oliveira (PSD), parabenizou o início

do  ano  letivo,  formulando  votos  a  todos  os  intervenientes,  pais,  alunos,

auxiliares e docentes, e questionou a Junta de Freguesia sobre o seu papel e

desempenho no ano letivo que agora se inicia. Referiu ainda que ficou muito

agradada com a organização da sessão de apresentação dos resultados do

desenvolvimento do Projeto da Atenção no 1º e 2º ano de escolaridade, e

questiona  se  algo  está  previsto  para  o  3º  e  4º  ano,  para  além  da

continuidade, ou não, dos outros projetos. -----------------------------------------

Em seguida foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia

que respondeu às questões anteriormente colocadas. ----------------------------

Respondendo à Senhora Deputada Maria Fidélia (PS) diz que há um projeto

global de âmbito cultural com a edição de um livro.  Na área da educação

referiu  que,  ainda  antes  do  início  do  ano  letivo,  todos  os  logradouros

escolares estavam limpos de vegetação agreste. Disse que os projetos no 1º e

2º ano de escolaridade vão prosseguir, bem como no ensino pré-escolar e

que,  neste  grau  de  ensino,  vai  disponibilizar-se  uma  nova  proposta.  O

mesmo  acontecerá  com  outras  atividades  mais  associadas  aos  seniores.

Sobre os transportes urbanos, aguarda que a nova empresa, vencedora do

concurso possa iniciar brevemente, utilizando as palavras do Presidente da

Câmara  Municipal  da  Guarda;  agradeceu  o  desafio  para  novas  áreas  de

intervenção,  e  o  mesmo  em  relação  à  comemoração  dos  10  anos  da

Freguesia; associou-se ao voto de louvor pela boa entrega da população e

bombeiros na luta contra os incêndios; disse ainda que esteve reunido na

Câmara Municipal da Guarda a propósito do PDM e que, realmente, poderia

ter sido ouvida a Assembleia de Freguesia sobre este tema. ---------------------

Seguindo a ordem de trabalhos no ponto 2. Período da ordem do dia, 2.1

Analise  e  debate  sobre  as  propostas:  Provedor  do  Bairro;  Orçamento



Participativo, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra

ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Relativamente ao Provedor do

Bairro, diz que na Guarda é uma ideia inovadora, uma promessa eleitoral.

Aguarda as sugestões, criticas dos regulamentos apresentados, envolvendo

assim a Assembleia de Freguesia na conceção dos mesmos. --------------------

Dada a palavra aos Senhores Deputados, o Senhor Deputado Constantino

Logarinho  (Movimento  Pela  Guarda)  abordou  o  tema  da  proposta  do

regulamento  do  Provedor  do  Bairro,  mencionando  o  desacordo  com  a

intenção de criar  essa figura,  aduzindo que é  à Junta  de  Freguesia  que

compete  esse  papel,  que  as  associações  nos  bairros  cumprem bem esse

papel  e,  onde não as  encontramos,  devem ser  criadas  e  apoiadas.  Disse

ainda que não deve ser nomeado alguém para esse tipo de desempenho.

(Anexo 10)---------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Deputada Fidélia Pissarra, do PS, referiu que o provedor de bairro

mais  lhe  parece  ser  o  zelador  do  condomínio,  do  género  fiscalizador  de

costumes,  e o  regulamento não serve,  pelo que não recolhe o seu apoio.

(Anexo 11) --------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Deputada Albertina Santos (PSD) diz que é com satisfação que o

grupo parlamentar do PSD acolheu a proposta de regulamento do Provedor

do Bairro no entanto salienta que há necessidade de preparar e divulgar esta

iniciativa, criar uma marca própria, dar formação aos cidadãos voluntários.

(Anexo 12)---------------------------------------------------------------------------------

Depois  destas  intervenções,  o  Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia

esclarece que o Provedor de Bairro não vai ser nenhum fiscal, vai ser alguém

que pode acrescentar  um bem público à Junta de Freguesia e  está bem

explicito na Constituição Portuguesa que a Assembleia de Freguesia pode

nomear Comissões de Moradores. No fundo, é dar voz a algo que já vem a ser

feito. Referiu que este regulamento é apenas um instrumento de trabalho. --

Sobre  a proposta  do  regulamento  do  Orçamento  Participativo,  usou  da

palavra o Senhor Deputado  Bruno Silva (PS) dizendo que  se trata de um

tema que é recorrente nesta Assembleia, apesar de decorrer num quadro de

absoluta  irregularidade  na  execução  da  iniciativa,  que  vai  surgindo  e

raramente se executa, tendo apenas sido concluídas duas edições da mesma

em 6 anos de vigência,  quando a iniciativa já  viu ser dotada a respetiva

despesa em cinco orçamentos anuais desde a sua criação. (Anexo 13)---------



A Senhora Deputada, Ana Filipa (PSD) alegra-se de ver aqui hoje a proposta

de regulamento para o orçamento participativo e dá os parabéns por estar

inscrita a participação da Assembleia de Freguesia nesta 3º edição. (Anexo

14)------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Deputado  António  Júlio  (Movimento  Pela  Guarda)  felicitou  o

Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  pelas  novas  funções  que  irá

assumir no entanto pede que não descure a Junta de Freguesia da Guarda.

Em relação ao orçamento participativo, diz que o Movimento Pela Guarda no

geral  concorda  com esta  iniciativa  ao  contrário  do  Provedor  do  Bairro  e

indicou  algumas  sugestões  nomeadamente  nas  idades  e  nos  montantes

atribuídos. O Senhor Deputado Fábio Pinto (PS) tomou da palavra e pede

para ser esclarecido a questão da calendarização do orçamento participativo

e da sua votação na Assembleia de Freguesia.--------------------------------------

Após  as  várias  sugestões  apresentadas,  o  regulamento  mereceu  um voto

unânime na sua generalidade,  ficando o compromisso de se  concluir  em

reunião da Comissão Permanente da Assembleia de Freguesia.-----------------

Chegando ao fim desta sessão, não havendo mais intervenções, o Senhor

Presidente  da  Assembleia  colocou  à  votação  a  ata  em  minuta  que  foi

aprovada por unanimidade pelos/as Senhores/as Deputados/as presentes

nesta Sessão da Assembleia de Freguesia da Guarda.-----------------------------

Por  mais  nada  haver  a  tratar,  deu-se  por  encerrada  esta  sessão  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, pela

1ª Secretária e pelo 2º Secretário. ----------------------------------------------------
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