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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 15 - 2013/2017
Sessão Ordinária de junho
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, no Salão Nobre da Junta
de Freguesia, pelas vinte e duas horas, reuniu a Assembleia de Freguesia da Branca, presidida
pela sua Presidente, Sandra Margarida Pereira Marcelino, secretariada pelo primeiro Secretário,
José Joaquim Ribeiro da Silva e pelo segundo Secretário, Carlos Manuel Almeida Silva, com a
presença dos seguintes Membros: Isabel Maria Domingues Marques, Jorge Aurélio Silva
Almeida, Sandra Cristina Tavares da Silva e Domingos Nunes Católico (em substituição de Nuno
Silva), do CDS/PP, Ângelo José Jesus Soares, Sérgio José Silva Pereira, Ana Filipa Figueiredo,
Olga Marques Santos Ladeira e Abílio José Nunes Rodrigues, do PSD.-----------------------------Pela Junta de Freguesia, estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela Coelho, o
Secretário, José Manuel Sousa Soares, a Tesoureira Cristina Gonçalves Valente e os Vogais
Daniel Aguiar da Silva Pintor e Milton César Silva Lopes.--------------------------------------------Solicitou a sua substituição o membro Nuno Miguel Fernandes Silva, do CDS/PP, tal como
indicado acima, nos termos do artigo 78.º da Lei 169/99 com as alterações introduzidas pela Lei
5-A/2002.-------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou justificadamente Lúcia Maria Azevedo Antão. ------------------------------------------Declarada aberta a sessão pela Sra. Presidente da Assembleia, deu-se início à análise dos
assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia, que se transcreve:------A)

Expediente e informações prestadas pela Mesa;--------------------------------------

B)

Evocação do 27º Aniversário da Elevação da Branca a Vila;-------------------------

C)

Período antes da Ordem do Dia;-------------------------------------------------------

D)

Período da Ordem do Dia:-------------------------------------------------------------1.

Leitura e votação da ata da Assembleia anterior;-------------------------------------

2.

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia

sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia;-------------------------------3.

Apreciação e Votação da Modificação do Orçamento da Receita de 2016 - Revisão

n.º 2;----------------------------------------------------------------------------------------------
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4.

Apreciação e votação da Modificação do Orçamento de Despesa de 2016 –

Revisão n.º 2;------------------------------------------------------------------------------------5.

Proposta para cedência de materiais;--------------------------------------------------

6.

Alteração de meio-tempo - informação;-----------------------------------------------

7.

Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, e 5, para efeitos da sua imediata

executoriedade, conforme artigo 57.º, número 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
E)
A)

Período de intervenção do Público.----------------------------------------------------Expediente e informações prestadas pela mesa --------------------------------

A Senhora Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, tendo referido a falta da membro
Lúcia Antão e o facto da mesma ter efetuado, previamente, a respetiva justificação.-------------Quanto ao expediente dirigido à mesa, fez referência à correspondência dirigida via email
pela

FENPROF,

a

propósito

do

baixo-assinado

"Em

defesa

da

Escola

Pública",

que

oportunamente foi enviada por mail a todos os membros da Assembleia de Freguesia para
respetivo conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------B)

Evocação do 27º Aniversário da Elevação da Branca a Vila --------------------

- Jorge Almeida (CDS): deu os parabéns à Vila da Branca e todos os branquenses.
Referiu a evolução que a vila registou ao longo dos anos e o empenho dos branquenses nesse
desenvolvimento, que a tornaram uma referência e local estratégico. Elogiou a sua população
jovem, ativa e dinâmica, os diversos lugares da freguesia empenhados na sua auto-promoção,
as empresas que se vão instalando e necessitam de apoio para isso e o comércio local também
muito atrativo e digno de atenção para a sua continuidade.

Deu os parabéns ao executivo

atual, capaz e dinâmico, e aos membros da própria Assembleia, pelo empenho e disponibilidade
com que se dão à população, pela sua clareza e firmeza de decisões.------------------------------ Ângelo Soares (PSD): Lembrou todos aqueles que pertenceram aos orgãos da
freguesia antes e depois do 25 de Abril, não só do Executivo mas também da Assembleia de
Freguesia e que a tornaram um ponto de referência perante as restantes freguesias do
concelho, nas componentes culturais e desportivas, designadamente. Lembrou todos os
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deputados que num momento inicial mais pugnaram pela elevação da Branca a Vila, através
das peças que subscreveram, como Ferraz de Abreu, Manuel Martins, estes que já partiram e
outros ainda entre nós como Rui Rio, Acácio Roque e Vilela Araújo. Referiu os mais jovens que
fazem da Branca uma vila em progresso e todos os outros que ainda que de forma mais
anónima se empenharam neste processo. Referiu ainda expressamente o Dr. Flausino Silva,
então deputado na Assembleia da República, que muito deu a todo este processo. Recordou
também José António Silva, tesoureiro da Junta e que faleceu aquando do primeiro aniversário.
Manifestou o seu agradecimento a todos eles, acrescentando que a atribuição desta categoria à
freguesia implica uma maior responsabilidade de todos nós.---------------------------------------- Presidente da Junta de Freguesia: Referiu-se, em primeiro lugar, à pessoa do Dr.
Flausino Pereira Silva como o principal responsável pelo processo de elevação a vila,
nomeadamente, através da apresentação do respetivo projeto-lei na Assembleia da República.
A Branca tem sido reconhecida por várias individualidades como a que mais se tem destacado a
nível concelhio, em virtude da sua localização geográfica mas sobretudo pela dinâmica e
empenho revelados pelas suas gentes e associações culturais, desportivas e IPSS's. Mencionou
também os empresários que cá têm vindo a fixar as suas empresas, tanto que hoje em dia se
tornou necessária a ampliação das áreas industriais, o que foi contemplado no novo PDM. As
associações têm estado muito mais dinâmicas e próximas da população, empenhando-se em
apresentar diversas atividades que chamam a população a participar. É também uma terra de
gente solidária e mais rica em termos humanos e sociais. Finalmente, dirigiu também uma
especial palavra de gratidão a todos os que deram de si à freguesia fazendo parte dos seus
órgãos, muitas vezes com sacrificio próprio e familiar.

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

- Presidente da Assembleia de Freguesia: Referiu-se a todos os que se empenharam
no processo de elevação da Branca a Vila, ainda que de forma mais ou menos anónima e, mais
em concreto, o Dr. Flausino Silva que apresentou a proposta na Assembleia da República e o
Presidente da Junta de Freguesia à época, o Sr. Manuel Antão. Referiu que estes 27 anos
significaram muito em termos de desenvolvimento da vila a nível das instituições, da rede
escolar, das infra-estruturas viárias, saúde, entre outras, mas que muito mais devemos
ambicionar, porque assim é a própria natureza humana. Referiu o espírito empreendedor das
gentes da Branca e, muito em particular, das suas associações que todos os dias levam o nome
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da nossa terra mais longe; também das suas empresas que cada vez têm maior relevo a nível
distrital e nacional. Elogiou ainda a boa-vontade de todos os que atualmente ocupam cargos
nos órgãos da freguesia, realçando a responsabilidade acrescida que daí advém em nome da
evolução da nossa terra. -----------------------------------------------------------------------------C) Período antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------- Sandra Silva (CDS) : destacou o apoio da Junta de Freguesia à realização de diversos
eventos, como o Torneio de Futebol do Grupo Desportivo de Soutelo, o Encontro de Concertinas
da Associação Juventude Branquense e o Festival Romano, dinamizado pela APPCDM.
Agradeceu também o alargamento do horário de atendimento ao público da Junta de Freguesia,
que irá permitir que muitas pessoas aí se desloquem no horário pós-laboral. Questionou ainda
qual o ponto de situação relativamente ao terreno de Casaldima, às faturas do anterior
executivo ainda por pagar e ao início das obras no cemitério e no salão nobre. ------------------- Ângelo Soares (PSD): Elogiou a realização do Festival Romano, dinamizado pela
APPACDM, em que participaram as várias associações da freguesia, que foi um excelente evento
e espera que se volte a realizar no próximo ano porque correu muito bem, pese embora uma ou
outra pequena falha que possa ter existido mas que bem se compreende porque era a primeira
vez que se realizava. ----------------------------------------------------------------------------------- Abílio Rodrigues (PSD): Questionou se já houve alguma evolução no que toca aos
terrenos da antiga cerâmica uma vez que, como se tinha comprometido, conseguiu os contatos
dos proprietários e cedeu-os ao Senhor Presidente da Junta.---------------------------------------Concedida a palavra ao

Senhor Presidente da Junta de Freguesia para prestar os

esclarecimentos convenientes, o mesmo agradeceu, desde logo, as menções feitas aos eventos
levados a cabo pelas associações da freguesia, pois todos correram muito bem. -----------------Quanto ao terreno de Casaldima, esclareceu que houve uma reunião com alguns
elementos da direção da PROBRANCA em que lhes foi transmitido tudo o que se tinha passado
até aquela data, nomeadamente quanto ao registo do terreno na convicção de que era mesmo
da Freguesia e as cedências que entretanto haviam sido decididas na Assembleia, e por isso
ficou em crer que tudo se resolveria dentro em breve.----------------------------------------------Quanto às dívidas antigas, informou que entretanto surgiram vários processos de injunção
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contra a Junta e nessa mesma semana tinha sido alcançado mais um acordo com um dos
credores, pelo que assim ficaria pago aproximadamente 70% do valor total em dívida.
Reafirmou que a Junta de Freguesia tem disponibilidade para liquidar todas as dívidas, mas não
o pode fazer por impedimento legal.------------------------------------------------------------------Relativamente às obras no cemitério informou que a Junta aguarda a apresentação de
propostas das empresas eventualmente interessadas na obra. Acrescentou que a Câmara
Municipal irá ajudar no projeto e espera ter o Jazigo dos Padres concluído a tempo do dia 1 de
novembro, para se fazer a trasladação do corpo do Padre Valdemar. Esclareceu que a obra
contempla o Jazigo dos Padres, a cobertura e a Capelinha das Últimas Orações. -----------------Destacou o sucesso do Festival Romano, que envolveu as diversas coletividades da
freguesia e resultou do bom desempenho da APPACDM, o qual deve ser efetivamente
reconhecido. -------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu ao Sr. Abílio Rodrigues ter-lhe facultado o contato (telefone e email) dos
proprietários do terreno da Cerâmica, mas não teve grandes desenvolvimentos entretanto
porque solicitou uma reunião com eles, tendo-se disponibilizado a deslocar-se a Espanha para o
efeito, mas ainda aguarda resposta.------------------------------------------------------------------A este propósito Abílio Rodrigues sugeriu que a Junta de Freguesia avaliasse a
possibilidade de invocar o interesse público para fazer o alargamento daquela rua.--------------- Olga Ladeira: Questionou se a Junta de Freguesia tem legitimidade para aplicar coimas
aos proprietários dos terrenos ou casas devolutas; ao que o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia esclareceu que não, já que tal competência é da Câmara Municipal. -------------------- Cristina Valente questionou quais os termos do acordo de pagamento a que o Senhor
Presidente da Junta se havia referido acima, ao que este esclareceu que ainda nada tinha sido
formalizado, estando apenas delineado em termos verbais. ---------------------------------------D) Período da ordem do Dia:---------------------------------------------------------------1.

Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior ----------------------------

Não foram apresentadas sugestões de alteração à proposta de ata oportunamente enviada
aos membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------
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VOTAÇÃO: Posta à votação, a ata da Assembleia anterior foi aprovada com 11 (onze)
votos a favor e 1 (uma) abstenção, do membro Domingos Católico, do CDS.---------------------A abstenção registada foi justificada pela ausência daquele membro na respetiva sessão. 2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia
sobre a atividade desta e da situação financeira do ano 2015. ----------------------No uso da palavra, o senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que como de
costume está aqui espelhada toda a atividade da freguesia, fazendo um a referência expressa
ao facto das duas candidaturas do IEFP ainda não terem sido aprovadas e por isso não há
pessoas a trabalhar neste momento no exterior.----------------------------------------------------Não houve intervenções a registar.-------------------------------------------------------------3. Apreciação e Votação da Modificação do Orçamento de Receita de 2016 –
Revisão n.º 2; -----------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para fazer uma introdução
inicial a este ponto, pelo mesmo foi dito que a Câmara Municipal decidiu aumentar o apoio para
materiais de construção e aluguer de veículos a atribuir às freguesias em virtude das
intempéries registadas, e é esse valor que é aqui registado. ---------------------------------------Não houve intervenções a registar. ------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta à votação, a Modificação do Orçamento de Receita de 2016 – Revisão
n.º 2 foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da Modificação do Orçamento da Despesa de 2016 –
Revisão n.º 2;
Relativamente a este ponto e tomando a palavra, o senhor Presidente da Junta de
Freguesia referiu que se fez apenas a divisão do valor daquela receita pela despesa. ----------Não houve intervenções a registar. ------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta à votação, a Modificação do Orçamento de Despesa de 2016 – Revisão
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n.º 2, foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------5. Proposta de cedência de materiais: -------------------------------------------------Relativamente a este ponto e tomando a palavra, o senhor Presidente da Junta de
Freguesia referiu tratar-se de um prédio na Rua Chão da Vinha, em Casaldima, em que já em
2003, e para poder construir, os proprietários cederam uma faixa de terreno bastante grande
ao domínio público, tendo a Câmara Municipal à época assumido a cedência dos materiais e
aqueles a mão-de- obra necessária à construção do respetivo muro. No entanto, os materiais
não chegaram a ser entregues e esta Junta entendeu por bem assumir esta posição e trazer a
proposta à Assembleia, até por uma questão de transparência porque o valor em causa é baixo
- apenas cerca de € 200,00 (duzentos euros). Esclareceu que o encargo com a mão-de-obra
continua a ser do proprietário. ------------------------------------------------------------------------ Ângelo Soares (PSD): referiu apenas estranhar que o caso se tenha arrastado tantos
anos para ser resolvido, acrescentando que não se recorda de a interessada se ter deslocado à
Junta no tempo em que esteve em funções no executivo.------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta à votação, a proposta de cedência de materiais foi aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------6. Alteração do meio-tempo - informação ---------------------------------------------Concedida que foi a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo
disse que em virtude de a Senhora Tesoureira, por razões profissionais, ter renunciado ao meio
tempo que lhe havia sido anteriormente atribuido, irá agora assumi-lo ele próprio.--------------- Ângelo Soares: Questionou quem são as duas funcionárias que estão a trabalhar na
Junta, tendo o Senhor Presidente da Junta esclarecido que uma delas está colocada através de
uma candidatura do IEFP e outra é apenas voluntária, esperando que venha a ser celebrado um
contrato de prestação de serviços com ela dentro em breve.---------------------------------------- Olga Ladeira: Questionou qual a alteração ao horário de atendimento ao público da
Junta de Freguesia, uma vez que não tem conhecimento da mesma. O Senhor Presidente da
Junta de Freguesia esclareceu que a partir de 1 de julho, a Junta passará a estar aberta de
terça-feira a quinta-feira, das 16h às 20h, além do horário normal de segunda e sexta feira, que
é o das 16h às 19h. ------------------------------------------------------------------------------------ Abílio Rodrigues: mencionou alguns comentários que foram publicados na página de
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Facebook da Junta e que considerou menos corretos, sugerindo que de alguma forma se
pudesse bloquear esse tipo de intervenção. ---------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que as redes sociais dão a possibilidade
às pessoas de manifestarem as suas opiniões, as quais respeita, mas a que dá apenas o valor
que acha que devem ter. -----------------------------------------------------------------------------7. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4 e 5, para efeitos da sua imediata
executoriedade, conforme artigo 57.º, número 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro -------------------------------------------------------------------------- ---------VOTAÇÃO: Posta à votação a minuta da ata, a mesma foi aprovado por unanimidade.----C) Período de intervenção do Público. --------------------------------------------------Concedida a palavra ao público presente, interveio Sérgio Pereira, na qualidade de
representante do Clube de Nobrijo, para convidar todos os presentes a participar no 2º Trail e
Caminhada do clube, que terá lugar a 9 de julho, desde já agradecendo o apoio da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia na concretização deste evento. --------------------------------Abílio Rodrigues deu os parabéns à QUE CENA Produções, pela realização do filme sobre
a Murtosa.----------------------------------------------------------------------------------------------Cristina Valente, por seu lado, elogiou o evento que marcou o encerramento da época
de futebol do Branca Ativa Sport Clube.--------------------------------------------------------------José Soares deu a conhecer o Inquérito Social da Câmara Municipal, apelando a que
todos o divulguem pela população da freguesia, no sentido de se apurar casos de pessoas com
carências sócio-económicas. --------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar nem havendo quem mais do público quisesse intervir, a
Senhora Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos os presentes, dando assim por
encerrada a sessão eram vinte e três horas e vinte e cinco minutos.------------------------------Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a
gravação de tudo quanto ocorreu na Sessão, e vai ser assinada pela Mesa. -------------------------
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A Presidente da Assembleia de Freguesia
___________________________________________________________

O Primeiro Secretário
___________________________________________________________

O Segundo Secretário
___________________________________________________________
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