
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (06-11-2021) 

 

Conforme a convocatória previamente publicitada e apresentada aos 19 deputados decorreu 

sábado, dia 06 de novembro, a sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia (AF) da Guarda 

sob a presidência de António Peres Almeida coadjuvado pelos secretários, Catarina Santos e Luís 

Baía. Esta sessão extraordinária iniciou-se às 16h e concluiu-se bem junto das 20h. 

 

A ordem de trabalhos comtemplava uma primeira parte correspondente a intervenções dos três 

líderes dos grupos parlamentares (gp´s) eleitos. Sucederam-se depois as apresentações 

realizadas pelos membros da Junta, pelos funcionários e ainda pelo técnico-contabilista que 

realizaram perante os novos eleitos uma caracterização da Freguesia da Guarda (FG). Um último 

ponto da ordem de trabalhos foi a abordagem ao regimento interno da própria AF. 

 

Iniciou a intervenção o deputado Fábio Pinto do PS que apresentou algumas sugestões para 

capacitar e reforçar a presença da AF junto da comunidade nomeadamente a transmissão online 

das sessões, a deslocalização das sessões, a criação de uma comissão permanente com 

representantes dos gp´s, da Junta de Freguesia (JF) e do presidente da AF e subsistir um diálogo 

permanente entre todos os eleitos. 

Referiu ainda a proposta anterior do Provedor da Freguesia e manifestou apoio e colaboração 

para a proposta do Provedor do Bairro sugerindo alguns critérios para a sua escolha 

nomeadamente o domínio das novas tecnologias. 

Reforçou a necessidade de conseguir uma melhor negociação junto da Câmara Municipal da 

Guarda (CMG) para a transferência das competências, enunciadas pela lei e outras que se 

possam justificar face à necessidade de um melhor serviço à população. 

Concluiu dizendo que temos de ter ambição  para a Guarda e tem o gp do PS disponibilidade 

para acolher as melhores propostas. 

 

Usou da palavra o líder do Pela Guarda (PG), António Júlio Aguiar que iniciou a sua intervenção 

dizendo que esperava também escutar o executivo. Concordou com a emissão online das 

sessões e disse que esperava ter visto o sítio eletrónico alterado mas tal ainda não aconteceu. 

Concluiu a sua apresentação dizendo que não vendo vantagem na proposta Provedor do Bairro 

não deixará no entanto de a apoiar com os seus colegas do gp PG. 

 

O Presidente da JF usou da palavra para esclarecer que o sítio eletrónico não foi ainda alterado 

porque alguns deputados não entregaram ainda a fotografia. E, em relação à transmissão online 



das sessões, foi contatada uma empresa da Guarda mas não tinha disponibilidade para esta data 

antecipando que a JF irá fazer todo o esforço para poder corresponder à pretensão veiculada. 

 

Pelo gp do PSD falou o seu líder, Frederico Quinaz, que agradeceu a sua escolha pelos colegas 

da bancada do PSD, apresentou também os seus vices, a deputada Albertina Santos e o 

deputado Adelino Brás.  

Agradeceu o gesto político positivo dos deputados do PG e do PS que na anterior sessão da 

Assembleia de Freguesia viabilizaram a constituição do executivo e a eleição da mesa da AF. 

Desenvolveu depois uma resenha breve do mandato anterior, onde esteve como deputado pela 

primeira vez, mencionou as obras principais concretizadas, deixou a sugestão para a 

deslocalização da realização de algumas sessões como se fez no mandato 2013 / 2017. 

Sugeriu também um melhor aproveitamento educativo e cultural dos fornos comunitários a 

ligação mais forte do GIP ao mundo laboral e por último referiu ser muito importante promover 

a participação cívica dos cidadãos. 

 

A pedido do gp do PG foi dada a palavra ao deputado João Gomes que interveio para manifestar 

o seu desagrado face às obras no forno comunitário de Alfarazes mencionando que foi 

desvirtuado o património existente, está agora inestético e disfuncional, a fornalha mais parece 

uma casa de bonecas; disse ainda que continuam sem água em todos os fontanários, a 

toponímia colocada parece um cortejo fúnebre, não têm ainda os números de polícia e olhando 

a Newsletter da Freguesia considera que dá uma imagem demagógica do trabalho da Freguesia. 

Por último disse haver pouca consideração pelas pequenas localidades da Freguesia. 

 

Após este conjunto de intervenções iniciaram-se as apresentações caracterizadoras da 

Freguesia. 

 

Começou o técnico-contabilista Mário Morais que fez uma explanação sobre o quadro legal que 

rege a organização contabilística e financeira das autarquias locais mormente as Freguesias. 

Por último mostrou os principais indicadores contabilísticos-financeiros da FG. 

 

De seguida a secretária e vogal da JF, respetivamente Anabela Guerra e Maggie Vaz, 

comunicaram o trabalho desenvolvido pela Freguesia nas áreas social e educativa e ainda alguns 

projetos específicos. 

Foi abordado o projeto de apoio nos jardins-de-infância e nas turmas do 1º e 2º ano de 

escolaridade que este ano letivo recolheu a adesão de todos os estabelecimentos de ensino, a 



proposta da ginástica sénior, a horta comunitária, o serviço social de atendimento, o tipo de 

apoio social prestado, o funcionamento das lojas sociais “Mão Amiga”, o projeto concluído 

“Guarda sem Desperdício” e a Bandeira Verde bem como as diversas candidaturas a que a JF 

tem tentado concorrer. 

 

De seguida usou da palavra a técnica superior Ana Filipa que é responsável pelo GIP (Gabinete 

de Inserção Profissional) da FG, que funciona na Sede deliberativa da Freguesia, na Guarda-Gare 

e resultou de um protocolo estabelecido com o IEFP / Guarda. A técnica apresentou o GIP nas 

suas dimensões concetuais e operativas, mostrou também os dados da adesão dos cidadãos, a 

frequência e o tipo de formação e apoios ministrados referindo por último que iria agora 

direcionar um pouco mais o seu esforço no sentido da comunidade empresarial. Disse ainda que 

o GIP / Guarda tem presença via eletrónica e aludiu também às ofertas de emprego que são 

expostas na Sede do GIP. 

 

O técnico superior da Freguesia Pedro Monteiro apresentou o orçamento da Freguesia aprovado 

em dezembro de 2020 para vigorar em 2021. Pormenorizou as diversas parcelas, rubricas e 

valores apresentados no orçamento bem como o desempenho e o impacto de algumas das 

despesas e receitas na organização dos orçamentos. 

Completou a sua intervenção com o quadro de pessoal da Freguesia bem como a caraterização 

de todos os funcionários e colaboradores da Freguesia. São no total 9 trabalhadores, sendo que, 

6 deles estão nos serviços administrativos e 3 nos serviços “externos” distribuídos pelas 

categorias de técnico superior, assistentes administrativos e operacionais. 

 

Entretanto outra intervenção realizada pelo funcionário Albino Mêda versou o serviço existente 

na Freguesia desde 2014, o Espaço do Cidadão onde são prestados vários serviços requisitados 

pelos cidadãos no âmbito do IRN, AMA, AT, SPMS e outros que auxiliam e respondem a 

ultrapassar as exigências da administração e a necessidade dos cidadãos. Mostrou a concluir a 

adesão e vinda das pessoas a este serviço onde se verifica a duplicação do seu número a 

deslocarem-se ao Espaço do Cidadão da FG. 

 

Luísa Gonçalves, funcionária da Freguesia, abordou o tema da comunicação da Freguesia 

apresentando o site da Freguesia e as suas valências, a adesão das pessoas, as ocorrências, os 

trabalhos, e outros elementos constantes e acessíveis aos cidadãos, os meios de comunicação 

da Freguesia. É também a responsável pela emissão e receção do correio eletrónico da 

Freguesia. 



Também a funcionária Dulce Morgado fez a apresentação alusiva ao conjunto de todos os 

cemitérios sob a responsabilidade da Freguesia, sete no total, bem como explicou todas as 

tarefas que a freguesia realiza no âmbito cemiterial nomeadamente inumações, aquisição de 

terreno a título perpétuo, custos e procedimentos, manutenções, numa área de grande 

importância pela relevância do serviço prestado bem como pela sua implicação financeira. 

 

Voltou o funcionário Albino Mêda que aflorou todas as tarefas que podem e são realizadas nos 

dois balcões da Freguesia, como por exemplo, a emissão de atestados, confirmação de agregado 

familiar, provas de vida, etc. 

 

O Assistente Operacional Carlos Santos abordou o conjunto de tarefas efetuadas pelos 

trabalhadores do “serviço externo” referindo a limpeza, manutenção e conservação dos 

cemitérios, dos chafarizes, dos tanques, varredura e corte de vegetação intrusiva nas localidades 

e bairros da Freguesia, as pequenas obras de conservação realizadas nos passeios e outros 

equipamentos, a recolha e depósito no ecocentro dos monos urbanos, o apoio prestado às 

atividades das associações, da CMG e de outras entidades, a conservação, organização e limpeza 

dos armazéns e viaturas da Freguesia bem como outras tarefas. 

 

A finalizar este ponto da ordem de trabalhos falou novamente a funcionária Dulce Morgado que 

mostrou imagens do património móvel e imóvel da Freguesia: as viaturas, os terrenos, os 

edifícios, os cemitérios, os fornos comunitários, armazéns e ringues polivalentes. 

 

Foi dada a palavra aos senhores deputados e o senhor deputado António Júlio manifestou o 

interesse em receber as apresentações, sugeriu uma visita guiada ao património da Freguesia e 

deixou também a sugestão de um link próprio no site direcionado para a Assembleia de 

Freguesia, tendo sido mencionado que o mesmo é já existente. 

 

Em relação ao último ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa da AF deu conta da 

importância e necessidade de aferir o que cada gp pretende para o regimento no mandato 

2021/2025. Ficou assente, face ao adiantado de hora, que se realizará uma reunião entre a Mesa 

e os três líderes parlamentares para que na próxima sessão ordinária seja debatida e votada a 

versão definitiva. Os grupos parlamentares acordaram a sugestão do presidente da Mesa da AF. 

 

A finalizar, a ata da sessão extraordinária foi aprovada em minuta por unanimidade e agendada 

a sessão ordinária da AF para o dia 29 de dezembro, no mesmo local e a partir das 21h. 


