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ATA N.º 10 - 2017/2021

Sessão Ordinária de dezembro de 2018

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Carlos Manuel Almeida Silva e pela

segunda Secretária, Sónia Cláudia Silva Tavares, que para o efeito foi  designada

atenta a ausência da primeira secretária, com a presença dos seguintes membros:

Marisa Abranches Almeida, Jorge Aurélio Silva Almeida, Luis Serafim Baptista da

Silva, Nuno Miguel Fernandes Silva e Milton César Lopes Silva, do CDS/PP; António

Daniel Pinto dos Rios, do PSD. -----------------------------------------------------------

Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela

Coelho, o Secretário, José Manuel Sousa Soares e o Tesoureiro, Daniel Aguiar da

Silva Pintor. -------------------------------------------------------------------------------

Solicitou a sua substituição nesta sessão o membro Eugénia Liliana Rios

Viegas, do CDS, nos termos do artigo 78.º da Lei 169/99 com as alterações

introduzidas pela Lei 5-A/2002. ---------------------------------------------------------

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 a prestar pela mesa;-------------------------

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

C) Período da Ordem do Dia:-------------------------------------------------

1. Apreciação e votação das atas das Assembleias anteriores;-----------------

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 de Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal; -------

4. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia para o ano

de 2019: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos;

b) Mapa de Pessoal; ------------------------------------------------------------
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5. Aprovação em minuta dos pontos 3 e 4, para efeitos da sua imediata

executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro;--------------------------------------------------------------------

D) Período de intervenção do Público. --------------------------------------------

A) Expediente e informações a prestar pela Mesa------------------------

A Presidente da Mesa informou ter recebido convite do Branca Ativa Sport

Clube para o seu jantar de Natal no próximo dia 15 de dezembro; bem assim de

correspondência remetida pelo Tribunal de Contas, dando conta da não

homologação das contas da Junta de Freguesia, relativas aos exercicios de 2009-

2013. --------------------------------------------------------------------------------------

B) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------

- LUIS SERAFIM SILVA (CDS) - questionou como decorreu o

funcionamento do posto dos CTT neste período inicial, nomeadamente em termos

de afluência e impacto nos serviços da Junta. ------------------------------------------

Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia

referiu, relativamente ao relatório do Tribunal de Contas, lamentar o facto de as

contas da Junta de Freguesia do mandato de 2009 a outubro de 2013 não terem

sido homologadas por aquele tribunal; mais disse orgulhar-se das considerações

feitas pelo mesmo tribunal quanto às contas de 2016 e 2017, deste executivo, que

não apresentam quaisquer irregularidades. Quanto ao funcionamento do posto de

correios, disse que o serviço está aberto desde novembro, sendo que este foi um

período de adaptação; tem-se registado uma grande afluência de clientes, o que

justificou a colocação de um segundo balcão de atendimento. Referiu continuar a

achar que esta foi a melhor decisão para a freguesia e que a opinião que as

pessoas lhe têm feito chegar é muito positiva. -----------------------------------------

C) Período da Ordem do Dia -------------------------------------------------

1. Apreciação e votação das atas das Assembleias anteriores ----------

A Presidente da Mesa esclareceu que, como habitual, as propostas das atas

foram enviadas com antecedência a todos os membros para que pudessem

apresentar sugestões de alteração. Informou ainda que, nos termos da lei, na
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votação da ata só poderão intervir os membros que estiveram presentes na

respetiva sessão. De seguida, passou-se à votação. -----------------------------------

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------

Posta a votação a Ata da Sessão Ordinária de 26 de setembro de 2018,

foi a mesma aprovada por unanimidade dos votantes. (Encontrava-se ausente da

sala António Rios, do PSD e não participaram na votação, por não o poder fazer nos

termos acima descritos, os membros Sónia Tavares e Milton Silva, do CDS). --------

Posta a votação a Ata da Sessão Extraordinária de 25 de outubro de

2018, foi a mesma aprovada por unanimidade dos votantes. (Encontrava-se

ausente da sala António Rios, do PSD e não participou na votação, por não o poder

fazer nos termos acima descritos, o membro Carlos Silva, do CDS). -----------------

2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de

Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia ----

O Presidente da Junta de Freguesia referiu ter havido uma diminuição das

despesas com a aquisição de bens e serviços em virtude de haver várias pessoas a

trabalhar na Junta de Freguesia ao abrigo dos protocolos com o IEFP, e que

dispensam muito trabalho de fora. -----------------------------------------------------

- Luis Serafim Silva (CDS) - em face do referido, questionou se o executivo

tem em curso alguma politica de redução de despesa, por exemplo, ao suspender a

realização de despesa ou se é para cumprir o orçamento, porque não notou

qualquer diminuição na atividade da junta; além de que mais gente a trabalhar na

junta implica um maior controle sobre o pessoal. Questionou também quantas

horas por semana dedicam os membros do executivo na Junta. ----------------------

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que com  a mão de obra

da junta se tem conseguido fazer tudo o que é da competência desta; e se

aumentaram as despesas com pessoal, diminuiram muito as despesas com

aquisição de serviços. A título de exemplo referiu que este ano, pela vez, se

conseguiu fazer toda a limpeza de vias e valetas e as obras no parque escolar

apenas com o pessoal da junta. Quanto à presença dos membros do executivo na

junta, disse que todos os dias estão na junta ao fim da tarde, sendo que ele próprio

só não está à terça-feira; e aos sábados de manhã, vão sempre para o terreno ver
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o que é necessário fazer entretanto. De resto, e durante o dia, vem muitas vezes à

junta e tem de comparecer a reuniões sempre que é preciso, nomeadamente, na

Câmara Municipal. Acrescentou que com a redução do número de membros do

executivo, podia ter-se optado por diminuir o tempo disponível, mas decidiram não

o fazer porque quem seria prejudicado com isso era a população. --------------------

3. Apreciação e votação da Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal

O Presidente da Junta de Freguesia referiu que se trata de adaptar o

mapa de pessoal ao avolumar de trabalho que se verifica na junta. ------------------

A Presidente da Mesa solicitou inscrições relativamente a este ponto, mas

não se tendo verificado nenhuma, colocou-o a votação. -------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal foi

aprovada por maioria, com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e

1 (uma) abstenção, de António Rios, do PSD. ------------------------------------------

4. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia

para o ano de 2019: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de

Investimentos; b) Mapa de Pessoal; ---------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia referiu que este orçamento cobre

todas as obrigações em termos de competências da Junta de Freguesia. Referiu

uma verba em concreto que se destina à aquisição de livros de homenagem aos ex-

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

- António Rios (PSD) - quanto às despesas com pessoal, referiu que antes a

Junta tinha 3 elementos no executivo e apenas um funcionário; agora, com muitos

funcionários ao serviço e o saldo ainda assim é positivo, o que não compreende. ---

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que apesar da despesa

com o pessoal ter aumentado, a despesa com aquisição de serviços diminuiu muito

e por isso o resultado é positivo, trata-se, assim, de uma questão de gestão. -------

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------

a) Posta a votação a Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de

Investimentos, foi a mesma aprovada por maioria, com 8 (oito) votos a favor, de

todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de António Rios, do PSD. ---------
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b) Posto a votação o Mapa de Pessoal, foi o mesmo aprovado por maioria,

com com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma)

abstenção, de António Rios, do PSD. ----------------------------------------------------

5. Aprovação em minuta dos pontos 3 e 4 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, foi a ata em minuta aprovada por maioria, com

com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de

António Rios, do PSD. --------------------------------------------------------------------

D) Período de intervenção do Público --------------------------------------

Solicitou a palavra Luis Silva, das Laginhas, que referiu que nos três

primeiros anos do mandato anterior as despesas foram cortadas, para depois ser

gasto mais no último ano, que foi o das eleições; questionou quantas são os

colaboradores da Junta de Freguesia e qual o seu regime de contratação e ainda se

há alguma estimativa do custo do serviço de correios para o ano de 2019,

acrescentando que quanto a esta questão não foram tomadas todas as providências

possiveis, nomeadamente o recurso a uma providência cautelar para evitar o

encerramento. ----------------------------------------------------------------------------

Cristina Valente, das Relvas, questionou, relativamente à informação do

Tribunal de Contas, qual vai ser o impacto no orçamento de 2019. -------------------

Após o que o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que no último

mandato pagou-se a quase totalidade das dívidas antigas e pouco resta por

liquidar, pelo que o impacto será minimo, acrescentando que o que não foi pago, foi

porque os credores não exigiram esse pagamento pela via judicial. Quanto às

funcionárias da Junta de freguesia, referiu que uma é funcionária do quadro e há

duas pessoas a recibos verdes: uma a tempo inteiro e outra a meio tempo.

Relativamente à instalação dos correios na junta reiterou que continua a pensar ter

sido a melhor solução para a freguesia e para a sua população, ainda que acarrete

alguns custos, caso contrário perdia-se o serviço, como tem vindo a acontecer em

algumas localidades aqui próximas. -----------------------------------------------------
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de

todos, mais formulando votos de um santo Natal e de um ano de 2019 muito feliz a

todos, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e duas horas e trinta

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 1º Secretário

___________________________________________________________

A 2ª Secretária

___________________________________________________________


