
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 
 

ATA Nº 5 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e catorze, reuniu em 

sessão ordinária, pelas vinte e uma horas, a Assembleia de Freguesia da 

Guarda com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------- 

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

         1.1:Assuntos de interesse para a freguesia;--------------------------------- 

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

         2.1: Análise, discussão e aprovação da Terceira Revisão Orçamental 

para o ano de 2014; --------------------------------------------------------------------- 

         2.2: Análise, discussão e aprovação do Regulamento de Controlo 

Interno da Freguesia da Guarda;------------------------------------------------------ 

2.3: Análise, discussão e aprovação do Regulamento de Atribuição dos 

Apoios Socias na Freguesia da Guarda.---------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia comunicou que os 

membros da Assembleia de Freguesia, Ana Alexandra Chegão Pissarra 

Monteiro e Vítor Rebelo de Oliveira não se encontravam presentes na 

Assembleia tendo sido substituídos respetivamente por Luís Manuel Moreira 

E Maria Alice Logrado. Em seguida e visto que a 2ª secretária da Assembleia 

se encontrava ausente chamou para constituir a Mesa da Assembleia o 

membro Alexandrina Maria Lopes Manso.------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu então início à 

Assembleia, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. ------- 

Em seguida, foi colocada à discussão a ata número quatro desta Assembleia, 

da qual se dispensou a leitura, tendo o membro Honorato Robalo apenas 

comunicado que tinha enviado por email a declaração de voto que depois 

deverá ser partilhada para todos os membros da Assembleia. A ata número 
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quatro foi então colocada à votação sendo aprovada por unanimidade de 

todos os que estiveram presentes.----------------------------------------------------- 

Passando de imediato à ordem de trabalhos, ponto 1: Período antes da 

ordem do dia, ponto 1.1: Assuntos de interesse para a freguesia, é dada a 

palavra ao Senhor Presidente da Junta que saúda todos os presentes e 

comunica que a Junta de Freguesia vai oferecer a todos os membros da 

Assembleia de Freguesia um CD com fotografias da tomada de posse da 

Freguesia da Guarda, cerimónia ocorrida no ano de 2013. Convida ainda 

todos os presentes, no fim da reunião da Assembleia, a visitarem o espaço do 

cidadão na Junta de Freguesia que irá ser inaugurado brevemente. Pede 

ainda para que a documentação, enviada aos membros da Assembleia de 

Freguesia que segue via email, não seja posteriormente pedida em papel na 

Junta de Freguesia para evitar alguns custos. Pediu também aos membros 

da Mesa da Assembleia que ata seja feita e enviada atempadamente.---------- 

Informou ainda que, segundo o estatuto de oposição, o executivo da 

freguesia tem a obrigação de convocar os representantes dos partidos 

representados na Assembleia de Freguesia para uma reunião, com vista a 

recolher opiniões para a elaboração do orçamento da freguesia para o ano 

2015, essa convocatória vai para a sede dos partidos. Em seguida, o Senhor 

Presidente da Junta sugeriu que fosse dada a palavra aos membros da 

Assembleia de Freguesia para colocarem questões a que ele responderá e 

dará as devidas informações.---------------------------------------------------------- 

Posteriormente, foi dada a palavra ao membro Honorato Robalo que 

questionou se, no âmbito dos protocolos existentes entre a Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal da Guarda, houve já algum ajustamento 

entre os mesmos de modo a servir os interesses dos fregueses. 

Particularmente, também questionou as finalidades do protocolo celebrado 

entre a Junta de Freguesia e a ULS da Guarda. Sobre os autocarros, diz que 

se verifica uma insuficiência de transportes em alguns sítios da freguesia, 

concretamente nos seguintes locais: Quinta das Bertas, Bairro Nossa 

Senhora de Fátima em direção à Escola Carolina Beatriz Ângelo. Em relação 

à abertura do ano escolar, questiona se o executivo acompanhou alguns dos 

problemas, nomeadamente a constituição de turmas do 1º e 2º ciclo e o 

encerramento da escola EB1 do Rio Diz. Relativamente à área da saúde, 
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sobre a falta de médicos de família, enfermeiros, cuidados personalizados de 

enfermagem bem como à falta de serviços de enfermagem ao domicílio nos 

centros de saúde, questiona o executivo se este já fez algumas diligências 

sobre estes assuntos junto da administração da ULS da Guarda.---------------

Em seguida, é dada a palavra ao membro Nuno Laginhas. Este refere que, 

em relação ao envio da documentação para a Assembleia de Freguesia o 

Partido Socialista já fez uma proposta para a criação de uma plataforma 

eletrónica onde os membros da Assembleia pudessem consultar os 

documentos evitando assim o envio de emails pesados e de difícil leitura. De 

imediato, pede autorização para a apresentação de uma proposta para 

votação “Medida Contrato Emprego-Inserção” (anexo 1). Depois de analisada 

e colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com onze votos a 

favor da coligação PSD/CDS, cinco votos a favor do PS e uma abstenção da 

CDU. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Honorato Robalo tomou da palavra e diz que na Medida Contrato 

Emprego-Inserção considera positiva a parte da publicação e negativa no 

sentido em que a medida em causa ser para muitos um instrumento para 

criar postos de trabalho duradouros. ------------------------------------------------ 

Ainda sobre este assunto, é dada a palavra o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia que diz que o executivo tentará seguir esse procedimento mas que 

as candidaturas elaboradas a esta medida são feitas de acordo com as 

necessidades da freguesia. Enaltece que o IEFP também encaminha pessoas 

e aceita sugestões de alguns nomes, mantendo-se assim a harmonia entre as 

duas entidades. -------------------------------------------------------------------------- 

O membro Maggie Vaz tomou da palavra e pede esclarecimentos sobre a 

reunião mantida com as educadoras dos Jardins de Infância do Bairro do 

Pinheiro e Póvoa do Mileu no dia 18 de julho onde se tratou o tema das 

atividades de educação física e de música e questiona se estas atividades só 

vão decorrer nestes Jardins de Infância.--------------------------------------------- 

Em seguida, tomou da palavra o membro António Cunha e referiu que no 

sítio eletrónico da freguesia, o balcão virtual ainda não está a funcionar. 

Disse também que no Bairro das Lameirinhas as pessoas queixam-se da 

falta de limpeza dos contentores e que ainda não foram pintadas as 

passadeiras. -----------------------------------------------------------------------------
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De imediato, é dada a palavra ao membro Eduardo Santos que falou do facto 

de existir colocação de cinzas nos contentores juntamente com os outros 

resíduos e que este facto pode eventualmente provocar algum incidente. Para 

isso, sugere a ideia de contentores só para se deitar a cinza. Em relação ao 

corte de arbustos na freguesia, alerta para que os ramos e verdura não 

fiquem espalhados na rua de um dia para o outro. Diz ainda que as 

passadeiras da cidade deveriam ser sinalizadas com refletores para indicar o 

ponto da passadeira.-------------------------------------------------------------------- 

O membro Fernando Cabral toma da palavra e revela algumas preocupações 

com alguns problemas que se verificam na freguesia e questiona a existência 

do recente parque de estacionamento em local menos próprio junto à 

rotunda do hospital e do estabelecimento prisional em local menos próprio. 

Outro parque de estacionamento que lhe transmite preocupação é o que está 

junto à Escola Secundária Afonso de Albuquerque que não tem intervenção 

nenhuma desde que foi construído, está a ficar com as pedras soltas, cheio 

de buracos e não tem marcações, portanto o ordenamento não é o melhor. 

Outra situação é junto ao restaurante Alegria, Catraia da Alegria, onde estão 

umas árvores que cobrem os semáforos com os ramos, estas deviam ser 

sinalizadas e debastadas. Igualmente, na zona da Torre de Menagem, há 

arruamentos a precisar de intervenção pois estão cheios de silvas e ervas, 

necessitando de alguma limpeza. Em relação à documentação enviada, 

sugere novamente uma melhor indicação das reuniões mantidas para que 

possa haver uma melhor informação sobre os resultados das reuniões. Sobre 

o documento que apresenta os subsídios atribuídos sugere um regulamento 

de atribuição de apoios sociais às coletividades e associações para se 

perceber o critério de atribuição dos valores. Sugere também que a 

documentação para a Assembleia de Freguesia seja enviada através da 

“nuvem” (Dropbox, Google drive) que já não causa tantos constrangimentos 

ao nível dos emails. --------------------------------------------------------------------- 

Em seguida, foi dada a palavra ao membro Isabel Oliveira que questionou 

quais os resultados das reuniões com a Câmara Municipal da Guarda 

quanto ao alargamento do cemitério da Guarda-Gare e sobre a requalificação 

da Casa do Povo dos Galegos. Questiona ainda o processo de escolha do 
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Brasão da Freguesia, pretende saber qual foi o desenho enviado para a 

Comissão Heráldica.--------------------------------------------------------------------- 

O membro Octávio Jorge também usou da palavra e frisou que as marcações 

na Avenida Comandante Salvador do Nascimento foram feitas sem colocar 

um novo pavimento e certamente foi um gasto de dinheiro quando seria 

necessário ali um novo pavimento.---------------------------------------------------- 

O membro Estela Amaral abordou o assunto da colocação de ecopontos na 

Urbanização das Barreiras, referiu que já tinha falado com o membro do 

executivo, Senhor Morgado e gostaria de saber em que ponto de situação 

estava esse mesmo assunto, se está tratado com a Resiestrela ou se é 

necessário fazer mais algum tipo de pedido.----------------------------------------- 

Por fim, o membro Adelino Brás tomou a palavra e salientou o bom trabalho 

realizado na Rua do Ribeiro na Póvoa do Mileu onde, apesar dos trabalhos 

não estarem concluídos estão com bom aspeto. No entanto, frisou a falta de 

grelhas nas sarjetas em várias zonas, o que se tem verificado 

constantemente.-------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que vai 

responder às questões colocadas por cada membro. ------------------------------ 

Respondendo ao membro Honorato Robalo diz que a Câmara Municipal da 

Guarda já reuniu com todas as Juntas de Freguesia rurais e vai estabelecer 

acórdãos com todas freguesias no âmbito da Lei nº75, pequenos arranjos e 

limpezas rurais, pequenos arranjos nas escolas. No entanto, em relação à 

Freguesia da Guarda aguarda-se ainda reunião para que possa saber as 

competências da freguesia, mais ainda assim continuam-se a os fazer 

trabalhos mesmo sem saber se é ou não competência da freguesia. 

Relativamente à medicina familiar não é só na Guarda que faltam médicos é 

no país todo. Quanto à existência de falta de médicos normalmente os 

utentes queixam-se aqui na freguesia e em relação à Extensão de Saúde de 

S. Miguel isso ainda não se verificou. Sobre a questão dos transportes o 

Senhor Presidente da Junta disse que hoje mesmo houve reunião na Câmara 

sobre esse assunto e a informação que obtiveram é que está a ser realizado 

um estudo sobre a rede de transportes, abrigos e horários, aguardamos por 

isso novas indicações. Relativamente ao assunto da constituição das turmas, 

o executivo apenas foi informado pelos pais, que mostraram o seu 
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desagrado. Em relação ao encerramento da EB1 do Rio Diz, diz que não foi 

boa ideia, o executivo manifestou-se em relação a isso escrevendo para o 

Ministério da Educação.---------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao membro Nuno Laginhas diz que a plataforma eletrónica no 

site não é possível pois comporta um gasto muito grande para a freguesia.--- 

Em relação à questão colocada pelo membro Maggie Vaz, o Senhor 

Presidente da Junta diz que vai ser o projeto mais caro para a freguesia se o 

mesmo for concretizado. À semelhança do que se passava na freguesia de S. 

Miguel, o executivo vai investir na formação das crianças no pré-escolar com 

educação física, educação musical e expressão dramática nos diversos 

jardins de infância da cidade. Estes professores vão ser pagos com alguma 

da verba que virá do IMI.---------------------------------------------------------------

Relativamente ao sítio eletrónico da Freguesia, o Senhor Presidente gostou 

da observação do membro António Cunha, a mesma já foi registada e será 

reportado à Dom Digital essa e outras falhas que entretanto também se 

foram encontrando. Sobre as pinturas das passadeiras diz ser um serviço da 

competência da Câmara mas que fará chegar informação aos serviços do 

Município.---------------------------------------------------------------------------------

Quanto à limpeza dos contentores do lixo vai procurar estar atento mas 

pensa que até estão a ser bem limpos. A questão das cinzas já é uma 

questão de cidadania, que por mais que se trabalhe há sempre alguém que 

não cumpre.------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao membro Fernando Cabral agradece também as sugestões 

apresentadas e diz que em relação à poda das árvores, a anotação está 

assente e que será efetuada na época própria das podas. Sobre o 

regulamento de atribuição de apoios diz que poderá ser feito um 

regulamento e apresentado à Assembleia de Freguesia bem como uma 

melhor explicação das reuniões que forem ocorrendo.----------------------------- 

Respondendo ao membro Isabel Oliveira sobre a questão do cemitério da 

Guarda-Gare pediu-se o alargamento do mesmo à Câmara e também se 

detetou uma mina que não foi bem drenada e que agora foram feitas ali 

obras para que não haja ali uma aglomeração de águas pluviais.--------------- 
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O brasão escolhido foi o mais votado nos dois balcões da freguesia e foi 

enviado para a Associação dos Arqueológos e julga que para março o 

processo estará resolvido.--------------------------------------------------------------- 

Em relação às marcações na Avenida Comandante Salvador do Nascimento 

não sabe de nada de especial aguarda-se que a Câmara coloque um novo 

pavimento.-------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida informou o membro Estela Amaral que o pedido de ecoponto já 

foi apresentado à Resiestrela e que agora é aguardar resposta para ver se o 

ecoponto solicitado dá para ser colocado naquele sítio ou terá que ser noutro 

local.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Rua do Ribeiro, em três meses, a Câmara deixou a rua 

arranjada mas pede para os moradores terem calma que ainda faltam 

pequenas coisas, como os suportes para os caixotes do lixo e as grelhas das 

sarjetas.------------------------------------------------------------------------------------ 

Em seguida, o membro Honorato Robalo pede a palavra e diz que se haveria 

de tomar uma posição coletiva na Assembleia de Freguesia a apresentar na 

Assembleia Municipal sobre a constituição das turmas do 1º ciclo e a 

manifestação do executivo contra o encerramento da EB1 do Rio Diz.----------

O Senhor Presidente da Junta diz que a opinião do executivo já ficou bem 

expressa, ouviu-se a opinião dos pais mas a constituição das turmas é da 

organização dos agrupamentos.-------------------------------------------------------  

De imediato passou-se para o ponto 2: Período da ordem do dia, ponto 2.1: 

Análise, discussão e aprovação da Terceira Revisão Orçamental para o ano 

de 2014. O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao 

Senhor Presidente da Junta para este realizar uma breve explicação. O 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia diz que a terceira revisão 

orçamental acontece porque o governo entregou à freguesia o dinheiro do 

IMI, e a freguesia conta receber 35 000 euros até dezembro. Outra questão 

que leva à revisão orçamental são os apoios do IEFP porque foram feitas 

candidaturas a programas e ainda haverá execução financeira este ano. 

Assim, face a esta execução financeira vai-se desenvolver um processo 

concursal para aquisição de um trator novo com a entrega de um velho, 

pretendendo-se pagar o novo em prestações. O Senhor Presidente da Junta 
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de Freguesia pede aos membros da Assembleia que apoiem esta proposta e 

sujeita-se às questões que queiram colocar.----------------------------------------- 

É dada a palavra ao membro Rui Baía que agora que ouviu o discurso do 

Senhor Presidente da Junta já entende a necessidade de um novo trator 

para que os serviços externos sejam bem desenvolvidos. No entanto, 

questiona se, no pessoal que aguarda aposentação, o reforço refletido deve-

se ao facto de se dar algum prémio a quem se aposenta e se os encargos com 

a saúde estão relacionados com algum apoio social. ------------------------------ 

Em seguida, toma a palavra o membro Honorato Robalo que diz que não 

compreende a questão política desta terceira revisão orçamental. Em relação 

ao investimento que irá ser feito com o novo trator concorda mas diz que 

deveria ser o município a suportar estes encargos mais elevados. Solicita que 

o executivo se pronuncie sobre o aumento do IMI que amanhã vai ser 

debatido na Assembleia Municipal, tendo em conta as dificuldades 

económicas que muitos desempregados da freguesia apresentam.-------------- 

De imediato, o Senhor Presidente da Junta usa da palavra para responder às 

questões colocadas pelos membros da Assembleia de Freguesia. Em relação 

à verba que está na rúbrica da aposentação refere-se a uma aposentação de 

um funcionário que se reformou em março, mas que só foi publicada em 

Diário da República em agosto. Esses meses foram suportados pela Junta de 

Freguesia, até á publicação da aposentação em Diário da República daí o 

reforço da rúbrica. Ao nível dos encargos com a saúde tem a ver com ADSE, 

descontos dos novos funcionários. Respondendo ao membro Isabel Oliveira 

sobre a Casa do Povo dos Galegos, a reunião com a Câmara serviu para se 

pedir um projeto completo de requalificação da mesma, depois de se ter o 

projeto já se verá o que se pode fazer nos próximos mandatos. ----------------- 

Em resposta ao membro Honorato Robalo sobre o aumento do IMI disse que 

não necessário levar uma informação à Assembleia Municipal, uma vez que 

o aumento de 0,05% do IMI não é muito relevante.-------------------------------- 

Colocado à votação o ponto 2.1 da ordem de trabalhos obteve-se o seguinte 

resultado: Aprovado por maioria, com um voto a favor da CDU, onze votos a 

favor da coligação PSD/CDS e cinco abstenções do PS.--------------------------- 

Passando ao ponto 2.2 da ordem de trabalhos “Análise, discussão e 

aprovação do Regulamento de Controlo Interno da Freguesia da Guarda”, o 
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Senhor Presidente da Junta fez uma breve apresentação do mesmo dizendo 

que o regulamento visa uma organização interna da freguesia, que na 

realidade já existe mas é necessário que o regulamento. Em breve, será 

mostrado um quadro com as tarefas da freguesia decorrente da exigência do 

Programa POCAL. Ainda não há um organograma feito mas está a ser 

elaborado e será apresentado brevemente.------------------------------------------ 

Após a intervenção do Senhor Presidente da Junta é dada a palavra ao 

membro Honorato Robalo dizendo que a proposta deste regulamento peca 

por defeito, pois a sua realização começa pelo telhado. Congratula o Senhor 

Presidente da Junta por focar a falta de um organograma e assim gostaria de 

saber se com os recursos humanos disponíveis se equaciona a 

multifuncionalidade e polivalência no exercício das funções. Assim propõe 

que o documento seja apresentado e votado na próxima Assembleia de 

Freguesia despois de estar mais enriquecido e trabalhado.----------------------- 

É dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que diz que não vê 

necessidade que o regulamento passe ainda para a próxima Assembleia de 

Freguesia, mas os membros da Assembleia o dirão. No entanto face à 

dimensão da freguesia, com dois postos de atendimento, duas culturas 

diferentes no atendimento e no serviço administrativo, há que uniformizar 

para bem de todos e ainda procurar qualificar os trabalhadores a nível 

informático. Quanto às 35 horas de trabalho semanal dos funcionários, se o 

município as fizer a freguesia também seguirá o exemplo.------------------------ 

O membro Honorato Robalo questionou quantas horas de formação já houve 

para os funcionários ao qual o Senhor Presidente da Junta respondeu que só 

ainda houve formação sobre o espaço do cidadão. --------------------------------- 

Não havendo mais questões o documento foi colocado à votação e obteve-se o 

seguinte resultado: Aprovado por maioria, onze votos a favor da coligação 

PSD/CDS, cinco votos a favor do PS e uma abstenção da CDU.----------------- 

Em seguida passou-se de imediato para o ponto 2: Período da ordem do dia, 

ponto 2.3 Análise, discussão e aprovação do Regulamento de Atribuição dos 

Apoios Socias na Freguesia da Guarda. Foi dada a palavra ao Senhor 

presidente da Junta de Freguesia que disse que a freguesia tem vindo a 

realizar alguns apoios socias, com pequenas obras, ao nível da saúde, 

alimentos e roupas, em colaboração com outras entidades mas precisamos 
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de enquadrar este regulamento do ponto de vista financeiro para que a 

comunidade da Guarda saiba onde e como a freguesia pode colaborar. Sobre 

este assunto também se pretende realizar uma jornada de reflexão sobre a 

Comissão Social de Freguesia, uma demonstração de boas práticas para que 

as pessoas saibam com que apoios contam das diversas entidades.------- 

É dada a palavra ao membro Rui Baía que diz que concorda com critérios de 

atribuição de apoios e questiona como são feitos os apoios ao nível de 

pagamento de farmácias, água e luz e como são registados. --------------------- 

Em seguida é dada a palavra ao membro Nuno Laginhas que diz que o 

Partido Socialista concorda essencialmente com os apoios às famílias 

carenciadas da freguesia, contudo deixa algumas observações. O processo de 

candidatura é um pouco burocrático pela documentação a apresentar, como 

por exemplo a apresentação do atestado de residência que acha 

desnecessário. Seria uma boa oportunidade para dar início à Comissão 

Social de Freguesia reforçando a coloração e a interação ente as diferentes 

instituições de apoio social.------------------------------------------------------------ 

De imediato, é dada a palavra do membro Honorato Robalo que diz que não 

vê retratado neste regulamento o indexante dos apoios sociais. A 

comparticipação por composição do agregado familiar devia estar definida 

claramente indicando de forma exata se o indexante dos apoios socias é 1,5 

ou 2%.-------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Nuno Laginhas diz ainda que falta diferenciar a questão de apoio 

social e emergência social. Em relação à emergência social questiona se a 

pessoa tem que seguir os mesmos procedimentos para a candidatura.--------- 

O Senhor Presidente da Junta agradece todos os contributos e diz que a 

freguesia entende que é fundamental este regulamento e que foi feito com 

base nos apoios socias deste ano sendo importante o facto de serem 

quantificados financeiramente. Em relação à documentação aceita a 

proposta da retirada do atestado de residência. Sobre a distinção dos apoios 

sociais é desnecessária porque os apoios que forem dados, quer que sejam 

do conhecimento de todos. Em resposta ao membro Rui Baía as despesas 

vão para a rúbrica de despesas correntes mas quando se fizer o orçamento 

de 2015 vai existir uma rúbrica específica de apoios sociais se o documento 
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em causa for aprovado. É ainda de senso comum retirar o artigo 5º do 

documento apresentado.---------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais questões o documento foi posto a votação e obteve-se o 

seguinte resultado: Aprovado por maioria com onze votos a favor da 

coligação PSD/CDS, cinco votos a favor do PS e um voto contra da CDU.----- 

O membro Nuno Laginhas pede a palavra para fazer uma declaração de voto 

dizendo que votou a favor pela essência dos apoios sociais não pela natureza 

do documento em si.--------------------------------------------------------------------- 

O membro Honorato Robalo pede igualmente a palavra para fazer uma 

declaração de voto dizendo que as prestações socias têm que assentar no 

suporte da segurança social pública aliado à política fiscal.---------------------- 

Por nada mais haver a tratar deu-se por encerrada 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, pelas 1ª e 2ª secretárias 

e por todos os membros presentes nesta Assembleia.----------------------------- 
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