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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 16 - 2013/2017
Sessão Ordinária de setembro
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, no Salão Nobre
da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma 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: Nuno Miguel Fernandes Silva, Jorge Aurélio Silva
Almeida, Sandra Cristina Tavares da Silva e Domingos Nunes Católico (em substituição de
Isabel Marques), do CDS/PP, Ângelo José Jesus Soares, Lúcia Maria Azevedo Antão, 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 nesta sessão a membro Isabel Maria Domingues Marques, 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.---------------------------------------------------------------------------Declarada aberta a sessão pela Senhora 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)

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

C)

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 Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal/ 2016;--------

4.

Aprovação em minuta do ponto 3, para efeitos da sua imediata executoriedade,

conforme artigo 57.º, número 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;-------------
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D)
A)

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

Quanto ao

expediente dirigido à

mesa,

a

Senhora

Presidente fez

referência

à

correspondência dirigida via email, pelo Grupo Parlamentar do PCP, a propósito da discussão
em

comissão

do

Projeto

de

Lei

n.º

231/XIII/1.ª

(PCP) – Reposição de Freguesias, que oportunamente foi enviada por mail a todos os membros
da Assembleia de Freguesia para respetivo conhecimento; bem assim, da receção de
correspondência dirigida à Mesa pela Senhora Vogal Tesoureira Cristina Valente, a qual informa
que deixará as suas atuais funções no Executivo e pretende assumir o seu lugar de membro
nesta Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------B)

Período Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------

- Nuno Silva (CDS) : formulou um voto de pesar pela morte do Senhor Padre Manuel
Marques Dias; destacou a presença da jornalista branquense Lídia Peralta nos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro; parabenizou a Câmara Municipal pelas escavações arqueológicas levadas a
cabo no Monte São Julião e referiu a presença da AURANCA, juntamente com alguns membros
da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, na Assembleia da República a propósito da
questão da A32, destacando o seu empenho e persistência na defesa dos interesses da
freguesia. Questionou ainda como estão a decorrer as obras no cemitério e como decorreu o
ínicio do ano escolar na freguesia. -------------------------------------------------------------------- Ângelo Soares (PSD): Referiu que, na qualidade de membro da Assembleia de
Freguesia, também lhe foi dirigida uma carta pela Senhora Tesoureira, Cristina Gonçalves
Valente, a dar conta da sua vontade de deixar o executivo e estranhou que o assunto não tenha
sido incluído na ordem do dia, porque pensa que houve tempo para se proceder entretanto à
substituição. Disse ainda entender que, segundo o que leu, esta Assembleia tem legitimidade
para proceder à alteração da ordem do dia anteriormente elaborada por forma a introduzir este
novo ponto e assim se fazer a referida substituição nesta sessão, porque é a primeira a ter
lugar após a comunicação de exoneração, através do respetivo ato eleitoral, e mediante
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proposta do Senhor Presidente da Junta, cabendo-lhe depois a ele decidir se nomeia esse novo
elemento Vogal Tesoureiro ou se atribuí essas funções a outro dos membros que já
anteriormente faziam parte do Executivo. Acrescentou que não se poderá estar indefinidamente
à espera da resolução desta situação e manter a Senhor Tesoureira em funções, quando a
mesma já manifestou a vontade de querer sair. ---------------------------------------------------- Presidente da Assembleia de Freguesia: na sequência do que foi dito, esclareceu
que, por lhe parecer ainda razoável este espaço de tempo, aguarda indicação do Senhor
Presidente da Junta de Freguesia no sentido de se proceder à susbstituição em causa.
Considerou que esta situação deveria ser apreciada primeiro em sede do próprio Executivo,
como determina a legislação, e depois então decidida nesta Assembleia. -------------------------- Presidente da Junta de Freguesia: Declarou que este é um assunto interno do
Executivo e que tem de ser primeiro apreciado e resolvido nessa sede para depois se fazer a
legal substituição, assim se cumprindo a lei: a carta que foi dirigida ao Executivo tem de ser aí
apreciada e deliberada a substituição para depois se submeter a esta Assembleia a votação do
novo elemento do Executivo. Acrescentou ainda que na próxima semana o Executivo irá reunir
extraordináriamente para apreciar esta situação e depois lhe dar o devido seguimento. --------- Ângelo Soares (PSD): tomou a palavra dizendo que não concorda com esta posição,
defendendo fundamentadamente que esta questão podia e devia ser tratada hoje em sede de
Assembleia; acrescentou que considera que também já devia ter havido uma reunião
extraordinária da Junta de Freguesia para apreciar este assunto com a urgência que ele
merece. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Olga Ladeira (PSD): Concordando com o que foi dito pelo seu colega de bancada,
Ângelo Soares, disse que esta situação poderia ficar resolvida já hoje, atendendo que já se
passaram algumas semanas desde o seu ínicio. Após, suscitou a necessidade de serem tomadas
algumas medidas que limitem a velocidade a que circulam os veículos no troço do IC2,
nomeadamente, em Albergaria-a-Nova, pois em apenas um ano já se contam aí quatro vítimas
mortais. Medidas essas que podem passar pela colocação de semáforos de velocidade, lombas
ou outras; o que importa é realmente tomar alguma iniciativa para evitar mais acidentes desta
gravidade. Reconheceu que a responsabilidade desta via é da Infraestruturas de Portugal, mas
o órgão autárquico - Junta de Freguesia - também deve intervir alertando para o problema e
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sugerindo possíveis soluções. ------------------------------------------------------------------------- Lúcia Antão (PSD): Considerou que o assunto da substituição da Senhora Tesoureira já
devia ter sido incluído na ordem do dia de hoje atento o tempo já decorrido, e por isso lamenta
que ainda não tenha sido tratado. Acrescentou que os membros da Assembleia podem solicitar
a marcação de uma assembleia extaordinária, para se evitar o protelar da situação no tempo.
Questionou se o horário de abertura da Junta de Freguesia ao público foi alterado e, se sim, que
alteração foi essa, pois ficou com essa ideia da leitura que fez da ata da sessão anterior;
relativamente às escavações arqueológicas no Monte São Julião disse lamentar que nenhuma
associação da Branca tenha sido envolvida nas mesmas, nomeadamente a AURANCA, pois esta
associação, desde o início dos seus trabalhos, sempre teve esta questão muito presente;
destacou ainda a realização, nos próximos dias 6 a 17 de outubro, de um evento subordinado
ao tema Permacultura, dinamizado por uma jovem de raízes branquenses - Beatriz Manteigas e que envolve jovens portugueses e de mais quatro países, assim contribuindo para que o nome
da Branca seja levado muito longe; questionou também quem são os condutores da Junta de
Freguesia e apelou à colocação de um espelho na rua que vem da Escola Primária, junto ao
cruzamento, em Fradelos.------------------------------------------------------------------------------ Sérgio Pereira (PSD): fez referência a um parecer da CCDRC, a que teve acesso online
neste momento, e que dá conta que a renúncia ao mandato dos membros tem efeitos
imediatos, após se ter tomado o seu conhecimento. ------------------------------------------------Concedida a palavra ao

Senhor Presidente da Junta de Freguesia para prestar os

esclarecimentos convenientes, o mesmo referiu que relativamente aos acidentes na EN1/IC2,
são um drama que assola a freguesia, sendo que se tem alertado as Infraestruturas de Portugal
quanto a isso, porque a responsabilidade é sua; quanto ao horário de abertura da Junta de
Freguesia ao público, esclareceu que é à segunda e sexta feira, das 16.00h (dezasseis horas) às
19.00h (dezanove horas) e de terça a quinta feira, das 16.00h (dezasseis horas) às 20.00h
(vinte horas), sendo que ao sábado de manhã se desloca aos locais com o Vogal Daniel Pintor
para averiguar das situações que vão sendo reportadas pelas pessoas no atendimento; quanto
às escavações levadas a cabo no Monte São Julião, referiu que estas são já as terceiras e terão
surgido achados muito importantes no seu decorrer, embora não saiba especificar quais, e para
o ano estão já previstas outras, segundo uma reunião que teve esta semana na Câmara

FOLHA 4

FREGUESIA DA BRANCA
Rua do Mundo Novo, n.º 1 - Laginhas
3850-576 BRANCA ALB
Tel.: 234 548 328
Fax.: 234 548 107

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Municipal; quanto ao evento a realizar na freguesia, referiu que a Junta intercedeu junto da
Câmara Municipal e reuniu duas vezes com a senhora Beatriz Manteigas e Nélia Oliveira a esse
propósito, mas pensa que se deveria deixar os comentários para depois do evento acontecer;
mais esclareceu que o condutor da Junta é o Senhor Zeferino, e se e quando necessário,
algumas das pessoas do IEFP; quanto ao ínicio do ano letivo disse que visitou as escolas da
freguesia com o Senhor Presidente da Câmara Municipal e a Senhora Vereadora da Educação a
fim de ver o que já tinha sido feito e quais as necessidades ainda existentes; no que respeita às
obras do cemitério referiu que as mesmas já se iniciaram e conta que estejam concluídas para o
dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos. --------------------------------------------------------- Ângelo Soares (PSD): na sequência dos esclarecimentos prestados pelo Senhor
Presidente da Junta acrescentou que no cruzamento da Duromin o problema que lá se coloca já
é muito antigo e se a Junta de Freguesia reforçou a sua posição junto das Infraestruturas de
Portugal (IP), considera que fez muito bem. --------------------------------------------------------- Presidente da Junta de Freguesia: procedeu à leitura de um email que enviou à
Infraestruturas de Portugal, em maio de 2015, onde solicita a demarcação de "limite de via
selecionada para mudar de direção", tendo em vista a diminuição do risco de acidente que se
tem verficado naquele local. --------------------------------------------------------------------------- Lúcia Antão (PSD): chamou ainda a atenção para um buraco de grandes dimensões
existente na Estrada da Sarraipa, logo a seguir à curva, e que pode causar grandes problemas à
circulação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vogal Tesoureira Cristina Valente: solicitou a palavra em defesa da honra e pediu
para ser feita uma correção ao que disse o Senhor Presidente da Junta de Freguesia na medida
em que o que fez foi um pedido de cessação ao cargo de Vogal Tesoureira e não a renúncia ao
seu mandato. Referiu que enviou carta registada dirigida à Senhora Presidente da Assembleia,
no dia 06/09/2016, com o assunto de cessação do cargo de vogal e manifestando a sua
intenção de assumir o seu lugar na Assembleia de Freguesia, pelo que deveriam ter sido
tomadas providências nesse sentido e quando verificou que o assunto não constava da ordem
do dia para a reunião desta Assembleia entregou uma carta em mão à Senhora Presidente da
Assembleia, no dia 15/09/2016, em que solicitava a sua inclusão, invocando o art. 53º da Lei
75/2013. Acrescentou que enviou carta registada, no dia 06/09/2016, com o assunto de
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cessação do cargo de vogal ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, e no dia 14/09/2016
enviou nova carta registada, que ainda não foi levantada, mas entretanto enviou também um
email com o conteúdo daquele carta, entendendo que segundo a lei já não é Tesoureira. Referiu
ainda que o pedido de cessação de vogal não é nenhuma proposta para ser analisada em
reunião de executivo, é uma vontade expressa da mesma e por isso ninguém a pode obrigar a
manter-se num cargo/função. A situação já podia ter sido resolvida há mais tempo, e a Senhora
Presidente ao recepcionar a carta e dado que são órgãos distintos Assembleia/Freguesia,
bastava a marcação de uma assembleia extraordinária, e a indicação de um nome sob proposta
do Presidente da Junta, para se fazer a substituição.------------------------------------------------- Presidente da Assembleia de Freguesia: referiu que, segundo o entendimento que
partilha, terá de aguardar a proposta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de um nome
que depois será sujeito a votação nesta assembleia para se fazer a substituição em causa. ----- Presidente da Junta de Freguesia: esclareceu que na próxima semana se realizará
uma reunião extraordinária da Junta de Freguesia onde se versará este assunto e donde sairá o
nome a propor à Assembleia de Freguesia para ser votado. ----------------------------------------

Lúcia

Antão

(PSD):

disse

que

deveria

ter

sido

agendada

uma

assembleia

extraordinária sobre este assunto, ou que devia ter sido incluído na ordem do dia de hoje
porque havia essa possibilidade, mas que, ainda que não o tenha sido, pode ser incluída no
decorrer da sessão, se assim se entender, e se não o for continuará na sessão sob protesto. ---Ângelo Soares subscreveu esta declaração em seu nome próprio. --------------------------Seguidamente a mesa decidiu interromper os trabalhos por cinco minutos, tendo retirado
da sala para deliberar; após regressou à sala, tendo sido decidido agendar uma sessão
extraordinária desta Assembleia de Freguesia para o próximo dia 3 de outubro, pelas 21.00h, já
que da parte do Senhor Presidente da Junta de Freguesia foi dada a indicação de que no início
da próxima semana o executivo iria reunir para apreciar a situação e designar um nome a
propor à votação desta assembleia. ------------------------------------------------------------------C) Período da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------1.

Leitura e votação da ata da Assembleia anterior ----------------------------
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Foram apresentadas algumas sugestões de alteração à proposta de ata oportunamente
enviada aos membros da Assembleia, as quais foram incluídas nos locais respetivos. -----------VOTAÇÃO: Posta à votação, a ata da Assembleia anterior foi aprovada com 12 (doze)
votos a favor e 1 (uma) abstenção, do membro Lúcia Antão, do PSD.-----------------------------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 da freguesia. ----------------------No uso da palavra, o senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que, como de
costume, está aqui espelhada toda a atividade da freguesia, estando disponível para responder
a qualquer questão que possam fazer.---------------------------------------------------------------- Ângelo Soares (PSD): Referiu-se ao evento do Passeio dos Clássicos de Soutelo, na
secção de ação social e cultura, questionando se tinha sido a Junta de Freguesia a participar,
pois entende que o Senhor Presidente tinha participado a título pessoal. ------------------------- Ana Filipa Figueiredo (PSD): solicitou esclarecimentos a propósito das referências
"interação escolar e pré-escolar" (pág. 6 da informação), pretendendo saber ao certo o que
seriam.--------------------------------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao Vogal Milton Lopes, o mesmo esclareceu que se refere às
competências da Junta, na área da educação, delegadas pela Câmara Municipal, e que se traduz
não só na realização de pequenas obras e entrega dos produtos, mas também na avaliação
prévia das nescessidades. ----------------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação da Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal/2016: ----Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para fazer uma introdução
inicial a este ponto, pelo mesmo foi dito que se trata de criar um lugar de funcionário
administrativo que permita melhorar o serviço a prestar à comunidade, com uma pessoa
profissional nesta área. -------------------------------------------------------------------------------- Ângelo Soares (PSD): Referiu que, nos termos do art. 9º, n.º 1, m), da Lei 75/2013, a
Assembleia de Freguesia tem a competência para aprovar o mapa de pessoal dos serviços da
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freguesia, mas também tem funções de fiscalização da atividade do executivo. Ora, não
obstante a boa vontade de se querer ter os serviços abertos mais tempo, noutros tempos os
três elementos do Executivo da Junta de Freguesia resolviam entre si o que havia a resolver,
muitas vezes com recurso a horas extraordinárias e sem serem remunerados. Agora o
Executivo é composto por cinco elementos e há mais uma funcionária do IEFP, pelo que pensa
que não se justifica esta alteração; se fosse para incluir pessoal de trabalho exterior, já a
apoiaria. Além disso, considera que há um erro na qualificação exigida porque, segundo a lei, a
categoria de assistente técnico apenas exige o 12º ano de escolaridade e não licenciatura, como
está inscrito no mapa, o que constitui uma irregularidade. No entanto, esta assembleia não tem
poderes para alterar o documento proposto pela Junta e por isso tem de votar contra. ---------- Presidente da Junta de Freguesia: referiu que é importante aprovar-se esta alteração
ao mapa, esperando que seja hoje, porque é essencial à Freguesia ter um funcionário ao
serviço mais tempo, o que se justifica pela dimensão da freguesia, e aliás acontece nas
freguesias vizinhas do nosso concelho. --------------------------------------------------------------- Lúcia Antão (PSD): referiu subscrever o que foi dito pelo membro Ângelo Soares, mais
acrescentando que tendo o executivo cinco membros entende serem suficientes; sugeriu que o
assunto fosse retirado da ordem do dia de hoje. ----------------------------------------------------- Presidente da Junta de Freguesia: atento o exposto, propôs que este ponto fosse
retirado para serem feitas as correções respetivas, após o que seria incluído na ordem de
trabalhos da sessão extraordinária já anteriormente agendada. -----------------------------------Nesta conformidade, e atenta a proposta apresentada, a Senhora Presidente da Mesa
retirou este ponto para apreciação posterior e bem assim o ponto n.º 4 - Aprovação em minuta
do ponto 3, para efeitos da sua imediata executoriedade, conforme artigo 57.º, número 3, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, uma vez que foi esvaziado de sentido. ---------------------D) Período de intervenção do Público. --------------------------------------------------Concedida a palavra ao público presente, interveio o Senhor Hugo Soares, de Fradelos,
que referiu que há algum tempo a esta parte há um carro branco que passa a grande
velocidade na estrada de Fradelos, durante a noite, em dias da semana e, principalmente, aos
fins de semana, solicitando que seja adotada alguma medida, nomeadamente em colaboração
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com as forças de autoridade, no sentido de evitar que um dia possa suceder uma desgraça.
Mais referiu que, aquando da interrupção dos trabalhos da assembleia para reunião da mesa, se
apercebeu de que o Dr. Paulo Silva Silva também esteve presente, mas ao que sabe o mesmo
não faz parte da mesa, pelo que faz esta referência. -----------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que vai dar parte da situação à GNR
para que venham fiscalizar aquela via de vez em quando e, assim, tentar dissuadir este tipo de
comportamento. ---------------------------------------------------------------------------------------Quanto à aludida presença do Dr. Paulo Silva Silva, aquando da interrupção dos trabalhos
pela mesa, a Senhora Presidente da Assembleia disse nada ter a acrescentar. -------------------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 duas horas e quarenta 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.------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia
___________________________________________________________

O Primeiro Secretário
___________________________________________________________

O Segundo Secretário
___________________________________________________________
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