
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 
 

ATA Nº 6 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

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

ordinária, pelas catorze horas e trinta minutos, 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 votação do Plano e Orçamento para o ano de 

2015 – “Artigo 9º, nº1, alínea a) da lei nº 75/2013”;------------------------ 

         2.2: Discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia do Mapa 

         de Pessoal para o ano 2015 – “Artigo 9º, nº1, alínea m) da Lei 

nº75/2013”;--------------------------------------------------------------------- 

2.3: Análise, discussão e aprovação da tabela geral de Taxas da 

freguesia da Guarda para 2015 – “Artigo 9º, nº1, alínea d) da lei nº 

75/2013”; ---------------------------------------------------------------------- 

          2.4: Estabelecimento dos Símbolos Heráldicos, mediante o parecer da 

Comissão de Heráldica – “Artigo 9º, nº1, alínea p) da Lei nº 

75/2013”; ----------------------------------------------------------------------- 

          2.5: Análise discussão e apreciação de Regulamento do Património da 

Freguesia; ----------------------------------------------------------------------- 

          2.6: Análise, discussão e apreciação do Regulamento e Apoio às 

Associações da Freguesia;----------------------------------------------------- 

          2.7: Análise, discussão e apreciação do Regulamento de cedência de 

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

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à Assembleia de 

Freguesia, dando as boas vindas a todos e agradecendo a sua presença.------ 
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O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia comunicou que os 

membros da Assembleia de Freguesia, Ana Alexandra Chegão Pissarra 

Monteiro, Octávio Valente Ferreira Jorge, Fernando dos Santos Cabral não 

se encontravam presentes na Assembleia tendo sido substituídos 

respetivamente por António Simões, Luís Manuel Moreira e Fábio Fernandes 

Pinto. O membro da Assembleia de Freguesia, Carlos Manuel Granjo 

também não esteve presente na Assembleia de Freguesia sendo a sua falta 

devidamente justificada não carecendo de substituição. ------------------- 

Em seguida e visto que a 2ª secretária da Assembleia se encontrava ausente 

o Senhor Presidente da Assembleia chamou para constituir a Mesa da 

Assembleia a Senhora Alexandrina Maria Lopes Manso.-------------------------- 

Principiando os trabalhos da Assembleia de Freguesia, foi colocada à 

discussão a ata número cinco desta Assembleia, da qual se dispensou a 

leitura, tendo o membro Honorato Robalo feito uma pequena observação em 

relação ao segundo parágrafo da página três, dizendo que onde se lê 

publicação deverá ler-se publicitação mas no entanto vai enviar uma 

reformulação deste mesmo parágrafo porque diz que é contra a medida 

contrato emprego inserção como substituição de trabalhadores 

permanentes, no entanto acha positivo os critérios elencadas pelo executivo 

da freguesia. O membro Nuno Laginhas refere também que na página dez, 

no segundo parágrafo deverá ler-se a palavra colaboração. ---------------------- 

A ata número cinco foi então posta à votação sendo aprovada por maioria 

apenas com uma abstenção do membro do PS, Fábio Pinto.--------------------- 

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 refere 

que apenas quer dar ênfase a algumas situações nomeadamente, o processo 

de reorganização das freguesias está quase concretizado. A nível de 

equipamento informático até ao final do próximo mês de abril estará tudo 

pronto nos dois balcões de atendimento da freguesia. Iniciou-se com 

bastante satisfação as atividades nos Jardins de Infância da Freguesia ao 

nível das expressões motora, musical, dramática. A Freguesia participou 

intensamente com o Município da Guarda na organização das atividades de 
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Natal nomeadamente no “Aconchego de Natal e Sabores de Natal”. Foram 

ainda entregues praticamente 100 cabazes de Natal. Os alimentos entregues 

excepto o bacalhau e azeite, resultaram da campanha de recolha de 

alimentos efetuada pela Freguesia nos supermercados da cidade. O Senhor 

Presidente da Junta diz ainda que foi com muita satisfação que recebeu o 

Espaço do Cidadão e o Balcão do Município com serviços da Câmara e dos 

SMAS no espaço da Junta de Freguesia. É uma conquista importante para a 

Freguesia da Guarda. Diz ainda, que durante o próximo ano, vai haver 

melhorias a nível do serviço administrativo da freguesia pois foi feita uma 

candidatura à Anafre no âmbito da modernização administrativa. Ressalva 

ainda a participação de 45 voluntários na campanha de recolha de 

alimentos, pede para que caso conheçam terras abandonadas para cultivar 

lhe seja comunicado pois há interesse por parte da Freguesia em trabalhar a 

questão das Hortas Comunitárias. Outro aspeto importante e que está na 

ordem de trabalhos é a questão do Brasão, está muito satisfeito com a 

rapidez da Comissão de Heráldica. Por fim, sujeita-se então às questões dos 

membros da Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao membro Rui Baía que realizou uma intervenção no 

âmbito dos trabalhos realizados juntos dos cemitérios da freguesia, 

nomeadamente no de Alfarazes. Diz que as pessoas ficaram muito agradadas 

com o trabalho desenvolvido dando os parabéns à freguesia e que apenas 

questionam a possibilidade de colocar gravilha nos caminhos “principais” do 

cemitério e não só junto das campas.------------------------------------------------- 

Em seguida o membro Honorato Robalo tomou da palavra e questiona as 

competências delegadas às freguesias com exclusão por parte do Município à 

freguesia da Guarda no que concerne às competências delegadas 

nomeadamente da alínea a), b), e) e f do artigo nº 132 da Lei nº75/2013, 

gostaria de saber da não colaboração ativa das delegações de competências e 

qual o rácio previsto para essa colaboração no âmbito da população, área 

geográfica, vias de intervenção da freguesia, espaços verdes e sarjetas. Frisa 

que gostaria de saber a resposta caso contrário acha que a Assembleia de 

Freguesia deveria realizar uma moção de repúdio por exclusão da Freguesia 

na delegação de competências por parte do Município. Outra questão que 

não deve ficar esquecida diz, é a requalificação da Linha da Beira Baixa 
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aproveitar que a Refer e as Estradas de Portugal se juntaram para insistir 

novamente no assunto.----------------------------------------------------------------- 

É dada a palavra ao membro Estela Amaral que diz que dada a característica 

da Freguesia da Guarda tendo esta área urbana e área rural é importante a 

limpeza e conservação dos caminhos públicos para que as pessoas que os 

utilizam tenham o mínimo de condições de acessibilidade e segurança, 

assim, questiona de quem é a responsabilidade pela conservação e reparação 

dos caminhos públicos. Caso seja da competência da Freguesia da Guarda 

para quando uma intervenção nesse sentido, nomeadamente nos caminhos 

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

De imediato é dada a palavra ao membro João Ribas que dá os parabéns 

pela inauguração do espaço do Cidadão na Freguesia e reforça a importância 

do mesmo. (Anexo 1) -------------------------------------------------------------------- 

Em seguida foi dada a palavra ao membro Maggie Vaz que felicitou o 

trabalho feito na remodelação da Loja Social “Mão Amiga” e deu os parabéns 

ao executivo pelo esforço desenvolvido na resolução de problemas, situações 

que apareceram com esta nova Freguesia.------------------------------------------- 

Foi dada igualmente a palavra ao membro Maria Isabel Oliveira que falou na 

recolha de alimentos levada a cabo pela Freguesia, notou que foi uma 

campanha muito bem aceite, o material de divulgação estava muito 

esclarecedor o que ajudou as pessoas a contribuir. Voltou a falar nos 

transportes públicos, permanecem as reclamações o que a deixa um pouco 

entristecida.------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Nuno Laginhas tomou da palavra e reconhece as boas práticas da 

freguesia por exemplo na recolha de alimentos para as famílias mais 

carenciadas. Diz ainda que estranha que a Assembleia de Freguesia fosse 

marcada depois de uma Assembleia Municipal quando neste último órgão 

foram discutidos assuntos de grande importância tais como a delegação de 

competências nas juntas de freguesia e respetiva compensação financeira. 

Questiona por que razão o Município da Guarda excluiu a Freguesia da 

Guarda com a delegação de competências e respetiva dotação financeira e de 

que forma o voto favorável parte da freguesia ao plano e orçamento e 

abstenção na atribuição de delegação de competências na votação na 

Assembleia Municipal defenderam os interesses da freguesia.------------------- 
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Em seguida, toma da palavra o membro Adelino Brás que realça as obras 

realizadas na Rua do Ribeiro, nomeadamente ao nível da pavimentação. 

Salienta ainda a importância do Espaço do Cidadão como sendo uma mais 

valia para a Freguesia e para os seus utentes. ------------------------------------- 

Dada a palavra ao membro Eduardo Santos agradece a todo executivo a 

mudança que se faz sentir na cidade. Comunica que a manutenção feita na 

Viceg no corte de arbustos e limpeza do espaço deveria estar melhor 

sinalizada, diz que não esteve bem percetível pois poderia ter provocado 

alguns acidentes. Informa ainda que no Largo 1º Maio, se deveria colocar um 

placar para afixação de informação pois os papéis andam a ser afixados em 

portas e janelas de edifícios não habitados.----------------------------------------- 

Por fim o membro Rui Baía relembra a intervenção feita anteriormente numa 

Assembleia de Freguesia sobre a ordenação de carros que agora se 

aglomeram junto à cadeia e se houve alguma intervenção junto da Câmara 

Municipal sobre este assunto.-------------------------------------------------------- 

No imediato, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta. Este pediu 

autorização ao senhor Presidente da Assembleia para os membros do 

executivo António Morgado e Isabel Martins também usarem da palavra 

nesta sua intervenção. Em relação à intervenção feita junto dos cemitérios, 

em alguns os trabalhos foram mais aprofundados noutros foram só feitos 

alguns reparos. A questão de se colocar brita nos caminhos “principais” dos 

cemitérios poderá ser estudada e agradece as palavras ditas pelo membro 

Rui Baía. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente às questões apresentadas pelo membro Honorato Robalo, 

responde dizendo que a população da freguesia é de 26 000 mil cidadãos 

com uma área de 44 km2 e é a segunda maior freguesia do concelho da 

Guarda. Ao nível da população rural não são centenas de pessoas mas 

milhares de pessoas. Concorda com a reabertura da linha da Beira Baixa, há 

garantia que para o ano haverá abertura de concurso e não vê mal nenhum 

que a Assembleia se manifeste sobre isso. ------------------------------------------ 

Ainda sobre as competências da Freguesia e da Câmara ainda não sabemos 

o que faz uma e o que faz a outra ao nível dos caminhos rurais, há 

necessidade de se fazer um inventário dos caminhos.-----------------------------

Agradece ainda a intervenção feita pelo membro João Ribas sobre o espaço 
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do cidadão e tentaremos que a partir de fevereiro possa funcionar ao sábado 

de manhã no balcão de S. Miguel. Em função dos serviços que a junta tem 

há que procurar publicitar os serviços e oferecer mais serviços.----------------- 

Em relação à loja social gastou-se uma pequena verba para melhorar a loja 

com as mínimas condições. A loja é cedida pela Câmara, está aberta às 

terças e quintas-feiras das 14h às 17h. Os funcionários responsáveis são os 

funcionários administrativos com mais alguém do programa contrato 

emprego inserção. ----------------------------------------------------------------------- 

Na questão dos transportes julga que vai haver alterações pois está uma 

reunião marcada na Câmara para breve sobre esse assunto.-------------------- 

Em resposta ao membro Nuno Laginhas diz que a data da Assembleia 

Municipal nunca preocupou muito o executivo da freguesia e quando o 

presidente não pode estar vai sempre outro membro do executivo. Ainda em 

relação à Assembleia Municipal deu os parabéns ao membro do executivo 

Isabel Martins pela coragem que demonstrou na referida Assembleia. O 

presidente do executivo da Freguesia da Guarda mostrou várias vezes ao 

presidente da Câmara Municipal da Guarda o desagrado em não haver 

nenhum protocolo celebrado entre o município e a freguesia. Na Assembleia 

Municipal não se votou contra porque houve conversas com a freguesia mas 

existe uma discriminação pela negativa com a freguesia. Mas não se 

concordou, abster-se não é concordar. De destacar a posição do membro do 

executivo Isabel Martins na Assembleia Municipal na forma como defendeu a 

freguesia da Guarda e o seu voto de abstenção pois a Freguesia da Guarda 

tem sido discriminada negativamente em relação às outras freguesias.-------- 

O membro do executivo Isabel Martins tomou da palavra e disse que não foi 

preciso coragem foi uma decisão da junta tomada em reunião de executivo.-- 

Em seguida é dada a palavra ao membro do executivo António Morgado que 

em relação aos caminhos rurais, diz já ter havido alguma intervenção. Os 

caminhos rurais são da competência do município no entanto a freguesia 

também faz alguma manutenção já que nos é solicitado pela população. Os 

caminhos vicinais, esses é que são da responsabilidade da freguesia.--------- 

Por fim antes de encerrar este ponto da discussão o membro Honorato 

Robalo tem uma proposta estando esta aberta à contribuição de todos os 

presentes - “Moção contra a exclusão da delegação de competências do 
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executivo da Guarda perante a freguesia da Guarda” (anexo 2). Após uma 

breve discussão registou-se consenso e passou-se à votação da referida 

moção, tendo-se obtido o seguinte: Aprovado por maioria, dezassete votos a 

favor e um voto contra de um membro da coligação PSD/CDS.------------------ 

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

ponto 2.1: Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano de 

2015 – “Artigo 9º, nº1, alínea a) da lei nº 75/2013”.------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao membro 

Fábio Pinto que depois de uma análise feita ao orçamento para o ano de 

2015 nota uma ausência das políticas de juventude. Questiona então a 

possibilidade de um orçamento participativo ser uma realidade da nossa 

freguesia, pois os jovens só teriam a ganhar com essa medida.------------------ 

Em seguida foi dada a palavra ao membro Maggie Vaz que denota que o 

investimento feito nos jovens é importante mas nas crianças ainda mais, daí 

a importância das atividades realizadas no pré-escolar e a verba para elas 

destinadas. É notório também no orçamento a existência de uma rúbrica 

para ajudar as famílias mais necessitadas com aquilo que necessitam.-------- 

De imediato tomou da palavra o membro Honorato Robalo que diz que houve 

um ensejo de uma dinâmica participativa para a realização do orçamento 

entre os partidos na reunião marcada para o passado dia 8 de dezembro. Em 

relação ao orçamento apresentado contempla uma visão estratégica. No 

entanto gostaria de saber se há dados discriminados de famílias que 

recebem subsídio de desemprego e outros rendimentos. Na rúbrica onde fala 

da intervenção junto do rio Diz, rio Noéme gostaria de saber qual o montante 

previsto para a intervenção e se não pode ser reaproveitado alguma coisa 

aquando da intervenção do parque Pólis. Em relação aos equipamentos 

escolares questiona qual a necessidade da intervenção. Questiona também o 

protocolo com a Fundação Frei Pedro com o aproveitamento de luz solar na 

antiga Escola Primária da Sequeira. E qual será a consequência da falta de 

pagamento do IMI Urbano por parte das famílias com mais dificuldades.------ 

O membro Nuno Laginhas tomou da palavra e refere que o orçamento 

apresentado é uma gestão do dia-a-dia. Para as famílias carenciadas pouco 

ou nada há, embora haja apoios para alimentos e roupa há pouca verba 

para outras coisas que necessitem. Questiona ainda a candidatura feita ao 
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PRODER se houvesse delegação de competências por parte da Câmara não 

seria necessário gastar dinheiro com essa candidatura e orientar essa verba 

para outras coisas. Assim a orientação de voto do seu grupo parlamentar 

será a abstenção.-------------------------------------------------------------------------

É dada a palavra ao membro António Cunha que questiona o início da 

limpeza dos rios e se não é da responsabilidade das Águas Zêzere e Côa.------ 

Em seguida, é dada a palavra ao membro Adelino Brás que diz que o 

orçamento é realista. Aborda a questão da aquisição do trator que vai dar 

apoio à rúbrica dos arruamentos diversos.------------------------------------------ 

Por fim, o membro Vítor Oliveira fala do Plano Plurianual de Investimento 

que a verba atribuída à requalificação da Casa do Povo dos Galegos é muito 

pouca pois será necessário fazer projetos e talvez programas de candidatura 

de apoio à requalificação.--------------------------------------------------------------- 

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

questões colocadas pelos membros da Assembleia de Freguesia. Agradece a 

intervenção de todos e diz que de todos os orçamentos feitos este é muito 

mais esclarecedor, o orçamento é uma previsão. O relatório de gestão faz 

uma comparação de gastos é um orçamento mais real. Vai-se tentar fazer 

um investimento ao nível da formação dos funcionários, houve alterações de 

leis por isso é fundamental que estejam devidamente informados. Em 

relação às atividades se houver verba tentar-se-á realizar a Feira Social. 

Agradece a intervenção do membro Fábio Pinto dizendo que a ideia do 

orçamento participativo é bastante útil. Discorda com a visão dos membros 

Honorato Robalo e Nuno Laginhas sobre os apoios para as famílias. Com os 

contratos emprego inserção há redução de verba, as freguesias também 

suportam encargos e a tendência vai ser reduzir as candidaturas a esse 

programa. A junta de freguesia candidatou-se o ano passado com 

colaboração técnica à limpeza dos rios, os critérios de avaliação estavam 

mais dirigidos para o rio Diz e Noéme e não para as ribeiras. A intervenção 

que será feita é só dentro da área administrativa da freguesia. A Casa do 

Povo dos Galegos sempre foi intenção eleitoral e é propriedade da freguesia, é 

a junta de freguesia que tem que melhorar as condições. A rúbrica está 

aberta porque pode haver algum programa que possa dar apoios. Está a 

fazer-se o projeto para que seja um sítio preparado para tudo, sede de 
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associação, cantina social, área de lazer. Em relação à intervenção na área 

da educação no pré-escolar é de facto de grande interesse para esta 

freguesia. O protocolo com a Fundação Frei Pedro foi feito com a Câmara 

Municipal. Em relação novamente ao apoio às famílias necessitadas também 

haveria interesse em receber sugestões de como se pode apoiar mais, 

perceber o que se pode fazer.----------------------------------------------------------- 

O membro Nuno Laginhas justifica a não presença na reunião do passado 

dia 8 de dezembro porque não houve conhecimento da mesma.----------------- 

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

resultado: Aprovado por maioria, onze votos a favor da coligação PSD/CDS e 

cinco abstenções, uma da CDU e quatro do PS.------------------------------------

O membro Honorato Robalo justifica a sua abstenção devido à sua ausência 

na reunião sobre os contributos dos partidos para a realização do orçamento 

da freguesia.------------------------------------------------------------------------------ 

Passando ao ponto 2.2 da ordem de trabalhos “ Discussão e votação da 

proposta da Junta de Freguesia do Mapa de Pessoal para o ano 2015 – 

“Artigo 9º, nº1, alínea m) da Lei nº75/2013”.--------------------------------------- 

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

Presidente da Junta que apenas diz que o mapa de pessoal ficou com mais 

uma pessoa porque ficou um funcionário reformado.------------------------------ 

Dada a palavra ao membro Honorato Robalo este questionou se não há 

vontade na requalificação dos trabalhadores. Se dois lugares a preencher são 

suficientes, porque não contemplar quatro postos de trabalho.------------------ 

O Senhor Presidente da Junta diz que no momento não há capacidade 

financeira para ter mais pessoas.----------------------------------------------------- 

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

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

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

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

ponto 2.3 Análise, discussão e aprovação da tabela geral de Taxas da 

freguesia da Guarda para 2015 – “Artigo 9ª, nº1, alínea d) da lei nº 

75/2013”.--------------------------------------------------------------------------------- 
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É dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que sinteticamente diz que 

ao nível da tabela de taxa foram feitos alguns aumentos, diminuições e 

outros ajustes.---------------------------------------------------------------------------- 

É dada a palavra ao membro Honorato Robalo que não compreende a falta 

de isenção dos atestados às famílias carenciadas.---------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta diz que os valores não são muito altos e por 

isso propõe assim a tabela de taxas de modo a partilhar as despesas entre 

todos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguinte resultado: Aprovado por maioria com dez votos a favor da coligação 

PSD/CDS, seis abstenções, quatro votos do PS, um da CDU e um da 

coligação PSD/CDS.--------------------------------------------------------------------- 

Passando-se de imediato para o ponto 2: Período da ordem do dia, ponto 2.4 

Estabelecimento dos Símbolos Heráldicos, mediante o parecer da Comissão 

de Heráldica – “Artigo 9º, nº1, alínea p) da Lei nº 75/2013”.---------------------

O Senhor Presidente da Junta relembra que ficou satisfeito com todo o 

processo de heráldica como referiu no início da Assembleia de Freguesia e 

que se os símbolos heráldicos forem aprovados na Assembleia vai ser 

comunicado à DGAL que vai fazer uma análise e posteriormente será 

publicado em Diário da República se estiver tudo como previsto.--------------- 

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

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

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

Continuando com a ordem de trabalhos e passando ao ponto 2: Período da 

ordem do dia, ponto 2.5 Análise discussão e apreciação de Regulamento do 

Património da Freguesia, o Senhor Presidente da Junta diz que pela 

legislação em abril tem que ser apresentado o património da freguesia e para 

isso deve haver um regulamento.------------------------------------------------------ 

O membro Honorato Robalo sugere o acrescento “registo fotográfico” no 

artigo nº8, passando a constar “a identificação de bens com classificação 

contabilística e registo fotográfico”. Depois de aceite a alteração o documento 

foi posto a votação e obteve-se o seguinte resultado: Aprovado por 

unanimidade com onze votos a favor da coligação PSD/CDS, quatro votos a 

favor do PS, um voto a favor da CDU. ------------------------------------------------ 
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Passando em seguida ao ponto 2: Período da ordem do dia, ponto 2.6 

Análise, discussão e apreciação do Regulamento e Apoio às Associações da 

Freguesia, é dada a palavra ao Nuno Laginhas que lê uma proposta ao 

Regulamento de Apoio às Associações da Freguesia (anexo 3). ------------------ 

O Senhor Presidente da Junta diz que a proposta do grupo parlamentar do 

PS ainda restringe mais os apoios às freguesias. Após uma breve discussão a 

proposta foi colocada à votação tendo sido obtido o seguinte resultado: 

Recusada por maioria, com onze votos contra da coligação PSD/CDS, quatro 

votos a favor do PS, um voto a favor da CDU. De imediato o Regulamento e 

Apoio às Associações da Freguesia inicial apresentado foi posto a votação e 

obteve-se o seguinte resultado: Aprovado por maioria, com onze votos a favor 

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

Por fim o último ponto da ordem de trabalhos, ponto 2: Período da ordem do 

dia, ponto 2.7: Análise, discussão e apreciação do Regulamento de cedência 

de viaturas da Freguesia foi devidamente debatido e feitas pequenas 

alterações, nomeadamente o ponto três do artigo 10º do presente 

regulamento foi retirado, bem como no ponto dois do mesmo artigo alterou-

se o valor de 0,40 cêntimos/km para 0,35 cêntimos/km. Depois de aceites 

as alterações 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 abstenções, quatro votos do PS e um da CDU. ---------------- 

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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___________________________________________________________________________



12 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 


