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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 10 - 2013/2017
SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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: Isabel Maria Domingues
Marques, Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva, Sandra Cristina
Tavares da Silva, do CDS/PP, Olga Marques Santos Ladeira, Abílio José Nunes Rodrigues,
Sérgio José Silva Pereira, Ana Filipa Figueiredo e Maria Elisabete Oliveira, em substituição
de Ângelo José Jesus Soares, nos termos do artigo 78.º da Lei 169/99 com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002, do PPD/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 Lopes Silva.----------Faltou justificadamente Lúcia Maria Azevedo Antão, do PPD/PSD. -----------------------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)

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

C)

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

1.

Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;----------------------------------

2.

Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da Junta de

Freguesia relativa à atividade e situação financeira desta;--------------------------------3.

Cemitério – Anomalias processuais.----------------------------------------------------

4.

Apreciação e votação da Modificação do Orçamento de Receita de 2015 – 2ª

Revisão;--------------------------------------------------------------------------------------5.

Apreciação e votação da Modificação de Despesa de 2015 – 2ª Revisão;-----------
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6.

Apreciação e votação de proposta de cedência de terreno;--------------------------

7.

Aprovação em minuta dos pontos 4,5 e 6 para efeitos da sua imediata

executoriedade, conforme o artigo 57º,número 3 da Lei nº.75/2013,de 12 de
Setembro.------------------------------------------------------------------------------------8. Período de intervenção do Publico;---------------------------------------------------A) Expediente e informações prestadas pela Mesa --------------------------------A Presidente da Mesa informou da substituição de Ângelo Soares por Maria Elisabete
Oliveira, a quem deu as boas vindas. ----------------------------------------------------------Esclareceu ainda, relativamente a um pedido de Ângelo Soares de cedência das
gravações sonoras das assembleias, que tal pedido não pode ser atendido na medida em
que as gravações são meras ferramentas de auxílio na elaboração das actas e por isso não
têm qualquer valor em termos jurídicos. Além de que, dada a sua própria natureza
podiam ser facilmente alvo de modificação ou mesmo utilização abusiva, designadamente
através da sua difusão. Assim sendo, se houver dúvidas quanto à redação das atas, os
membros poderão solicitar a audição das gravações na presença de algum dos elementos
da mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia solicitou a palavra para esclarecer e justificar uma
pequena correção que foi introduzida ao orçamento de receita - 2ª revisão, já depois dos
documentos terem sido disponibilizados aos membros da Assembleia de Freguesia. ------B) Período Antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------Olga Ladeira questionou se foi transmitido a Francisco Soares que lhe foi atribuído um
voto de louvor por ele ter sido eleito o melhor treinador do ano de atletismo do distrito de
Aveiro, e se não foi, qual o motivo. ------------------------------------------------------------Abílio Rodrigues elogiou e agradeceu o arranjo da valeta feito em frente a sua casa.
Relativamente ao Cemitério, referiu que no dia 11 de março reparou que o portão não
fechou na totalidade (e até tirou uma foto), donde conclui que os trabalhos não foram
executados devidamente. Por outro lado, referiu também que para fixar o braço do
mecanismo foi feito um grande buraco na pedra de cantaria, o que considera que foi uma
pena porque este pórtico está lá há muito tempo e em termos de património é uma perda.
Quanto ao horário de encerramento do cemitério, referiu que dado que o funcionamento
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do portão agora é automático, podia alterar-se o horário, como aliás foi sugerido há algum
tempo atrás pelo grupo do PSD.----------------------------------------------------------------Quanto ao Skate Park, referiu que um familiar lhe deu a conhecer que o piso da
"piscina" apresenta algumas irregularidades no betão que causam dificuldade aos
praticantes e que pensa podiam ser facilmente corrigidas através da pintura do mesmo;
também lhe parece que a drenagem - "esgoto" - do espaço será limitada, pelo que a
corrigir seria agora. -----------------------------------------------------------------------------Sugeriu ainda a criação de uma página de Facebook e um site para a Assembleia de
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------Por fim, referiu que os colegas do CDS deveriam intervir mais nas sessões da
Assembleia de Freguesia porque seria bom para a Freguesia. -------------------------------Isabel Marques elogiou alguns trabalhos levados a cabo neste período, como a
colocação de rede de proteção, junto à carpintaria, no Chaque, local muito perigoso pela
possiblidade de quedas e que assim facilmente se evitam e também a execução de valetas
em curso na Rua da Cabine. --------------------------------------------------------------------Sandra Silva, por seu lado, referiu e agradeceu pelos trabalhos executados na
freguesia, tais como a drenagem das águas no adro da Capela de São Marcos, em
Fradelos, o tanque de Albergaria-a-Nova e a limpeza do Rio Jardim. Aproveitou também
para dar os parabéns aos escuteiros pela caminhada organizada para recolha de alimentos
para os mais necessitados. ---------------------------------------------------------------------Abílio Rodrigues referiu, relativamente à página de facebook da Junta, que talvez fosse
melhor ser uma página que não permitisse comentários, porque alguns deles são
despropositados. Sugeriu também que as atas fossem aí disponibilizadas. -----------------Sérgio Pereira felicitou a Junta de Freguesia pelo projeto que tem vindo a desenvolver Projeto Inserção Mais, uma vez que incentiva as pessoas e mantém-as ocupadas, além de
que se verificam grandes melhorias nos trabalhos realizados. Felicitou ainda os atletas do
Clube de Nobrijo pelo seu bom desempenho, designadamente, Fernando Silva, campeão
distrital de salto em comprimento e Artur Bik Bulatov, em atletismo. -----------------------Neste momento, foi concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para
responder às intervenções anteriores, e pelo mesmo foi dito que: ---------------------------
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- Quanto à criação de uma página própria da Assembleia de Freguesia, pensa não fazer
grande sentido porque poderia induzir as pessoas em erro e que basta a página da Junta
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------- Desde janeiro está instalado o automatismo nos portões do cemitério e não se têm
verificado problemas no seu funcionamento. Contudo, em determinada altura, o portão
lateral apareceu empenado, embora não saiba porquê; esteve apenas duas noites assim e
foi logo arranjado, mas poderá ter sido nesta altura que Abílio Rodrigues detetou aquela
situação. A pedra de cantaria foi efetivamente danificada nos trabalhos de colocação do
automatismo,

mas

não

havia

outra

forma

de

proceder.

Quanto

ao

horário

de

encerramento do cemitério, desde o inicio do ano que foi alterado para as vinte horas. ---- Os trabalhos no Skate Park não estão ainda concluídos pelo que todos os ajustes e
correções necessários serão comunicados ao construtor para serem feitos. Acrescentou
que em breve serão colocados os restantes aparelhos. --------------------------------------- Caminhada dos escuteiros: correu muito bem e pensa que foi a que até hoje permitiu
recolher mais alimentos. ------------------------------------------------------------------------- Quanto às pessoas do RSI a prestar trabalho na Junta, reconhece que está a ser feito
trabalho muito importante e que permite poupar muito dinheiro à Junta de Freguesia; mas
acima de tudo é uma forma de reintegrar pessoas que de outro modo não tinham trabalho
e também ajuda a diminuir alguns problemas de índole social, como a dependência de
álcool. --------------------------------------------------------------------------------------------C) Período da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------1)Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior -------------------A Presidente da Mesa solicitou que se corrigisse a menção a "ata da Assembleia
anterior" uma vez que se tratou de um mero lapso de escrita na convocatória já que são
duas as atas em apreciação, ao que todos os membros acederam. Mais dispensou a leitura
das atas, uma vez que os respetivos projetos de ata haviam sido enviados previamente
aos membros da Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------Neste momento, a Presidente da Mesa fez um ponto prévio quanto à redação das atas,
na medida em que um membro desta Assembleia, no caso Abílio Rodrigues, através de
comunicação escrita que previamente lhe dirigira por email, havia referido que as atas não
refletiam o que de facto se passava nas sessões, e assim não faria sequer sentido a sua
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gravação

e que os elementos da Mesa usavam de manha política na elaboração das

mesmas, pois de forma propositada tinham omitido numa intervenção sua, na sessão de
dezembro último, a propósito da colocação de paíneis fotovoltáicos no edifício da Junta, a
referência a que o Presidente da Junta de Freguesia achou "esta sugestão uma excelente
ideia".---------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente manisfestou o seu repúdio por tais imputações, referindo que a Mesa tem
tido um extremo cuidado na elaboração das atas e prova disso são as extensas e
pormenorizadas atas que têm sido apresentadas. Referiu que os elementos da Mesa têm
dedicado muito do seu tempo a esta tarefa e têm-se esforçado por verter nas atas o que
de essencial se passa nas sessões desta assembleia, pelo que gostaria que essas
insinuações não voltassem a acontecer.--------------------------------------------------------Sérgio Pereira solicitou também uma pequena alteração na sua intervenção final, a qual
foi introduzida no local respetivo. --------------------------------------------------------------Passando-se à votação da Ata nº 8, de 22 de dezembro de 2014, foi a mesma
aprovada por maioria, com duas abstenções, de Sandra Silva, do CDS e Maria Elisabete
Oliveira, do PSD e dez votos a favor, ressalvada a alteração acima proposta.--------------Relativamente à Ata nº 9, de 19 de março de 2015, foi proposta uma pequena
alteração por Olga Ladeira, a qual também foi introduzida no local respetivo. --------------E posta à votação, foi esta ata aprovada por maioria, com duas abstenções, de Abílio
Rodrigues e Maria Elisabete Oliveira, ambos do PSD, e dez votos a favor.------------------2) Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da Junta
relativa à atividade e situação financeira desta.---------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo agradeceu o trabalho
que tem sido feito pela sua equipa. Disse que este relatório reflete o que foi feito pela
Junta durante o primeiro trimestre em termos de obras. Destacou o projeto levado a cabo
com as pessoas do IEFP; várias reuniões com as associações de pais, Câmara Municipal e
a direção do Agrupamento de Escolas da Branca, sobre questões relacionadas com as
escolas da Freguesia; a presença em várias atividades, como o aniversário da Armab,
entre outras.-------------------------------------------------------------------------------------Olga Ladeira referiu que, sendo este um documento oficial que ficará arquivado para o
futuro, deveria ser elaborado com mais cuidado, rigor e imparcialidade. De facto, regista
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alguma falta de rigor linguístico, falta de coerência lógica e de linguagem que não ficam
bem à própria Junta. ----------------------------------------------------------------------------Referiu-se em particular ao tanque de Albergaria-a-Nova dizendo que está uma boa
obra, e que tem ouvido grandes elogios da população a esta obra.--------------------------Relativamente à àgua das fontes, e mediante as análises feitas, gostaria de saber quais
as próprias para consumo.----------------------------------------------------------------------Nuno Silva questionou qual o ponto de situação da fatura do Proder, que foi um dos
motivos da assembleia extraordinária anterior e se a Junta de Freguesia já deu
cumprimento ao oficio do Tribunal de Contas.-------------------------------------------------Referiu ainda a diferença abismal na despesa, na página 13 (treze) do documento em
apreço. -------------------------------------------------------------------------------------------Ana Figueiredo disse que deveria ser feita a referência aos voluntários envolvidos no
evento Albergaria Solidária. Apontou também a necessidade de coerência linguística na
eleboração dos documentos apresentados. ----------------------------------------------------Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia que disse mais uma vez agradecer
o trabalho da sua equipa; mais reconheceu que efetivamente há alguns erros a nível de
texto que é necessário corrigir. ----------------------------------------------------------------Esclareceu que as fontes com água própria para consumo são as da Bouça, do Chaque
e de Soutelo. ------------------------------------------------------------------------------------Informou que a fatura do PRODER foi paga logo a seguir à sessão da Assembleia de
Freguesia que aprovou o seu pagamento. -----------------------------------------------------A este passo, OLga Ladeira questionou se há mais faturas atrasadas para pagar; ao
que o Presidente da Junta de Freguesia respondeu afirmativamente, como aliás é já
sabido, acrescentando que para isso se orçamentou a verba de € 50.000,00 (cinquenta
mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------Sérgio Pereira alertou para a necessidade de mais cuidado na escrita dos relatórios,
apontando como exemplo a página nove do documento.-------------------------------------3. Cemitério – Anomalias processais -----------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia procedeu à leitura de um texto de introdução
relativo a este assunto, dando conta de que já no anterior executivo havia um programa
informático de gestão do cemitério, o qual, todavia, não foi usado. --------------------------
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Este executivo está a proceder à informatização de toda toda a informação relativa ao
cemitério; o que sucede é que durante este processo estão a ser detetadas algumas
anomalias relativamente às sepulturas ocupadas, já que, por exemplo terão sido
concedidas isenções de taxas sem motivo que o justificasse; não constam os devidos
averbamentos aos alvarás, entre outras. ------------------------------------------------------Mais foi reportada uma reclamação de um particular que não tinha autorizado a
cedência da sua parte na sepultura e que exigiu a devolução da taxa de € 100,00 (cem
euros) oportunamente paga, valor que a Junta de Freguesia teve de repor já que o
processo tinha sido irregular. ------------------------------------------------------------------Acrescentou que, da análise aos talhões já efetuada, foram detetadas outras situações
idênticas, embora ainda não tenha havido mais reclamações dos particulares; mas ainda
falta analisar grande parte da área total do cemitério. ---------------------------------------4. Apreciação e votação da Modificação do Orçamento de Receita de 2015 – 2ª
Revisão ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que que os valores revistos

são os

provenientes da DGAL e do Regulamento de Apoio às Freguesias da Câmara Municipal. --Posta à votação, foi aprovada com uma abstenção, de Maria Elisabete Oliveira do PSD e
onze votos a favor, dos restantes membros.---------------------------------------------------5. Apreciação e votação de Modificação do Orçamento de Despesa de 2015 –
2ª Revisão. --------------------------------------------------------------------------------Nuno Silva questionou porque estava prevista a verba de € 3.500,00 (três mil e
quinhentos euros) para aquisição de software informático. ----------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que está em dívida uma fatura de €
1500,00 (mil e quinhentos euros), do ano de 2011 (dois mil e onze) à empresa que
fornece o softwear. A Junta de Freguesia foi confrontada com esta situação quando
solicitou chaves de acesso a algumas plataformas àquela empresa e lhe foram negadas,
com base neste argumento. --------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia tem pago regularmente o valor mensal devido, mas a empresa
reporta o débito a 2011, embora na junta o documento nunca tenha aparecido. A Junta
também já solicitou à empresa a sua conta corrente, mas não lhe foi enviada. Assim, e à
cautela, entendeu-se por bem orçar este valor caso seja necessário adquirir um novo
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softwear informático, e embora possa não ser suficiente, pelo menos uma parte já está
afetada. ------------------------------------------------------------------------------------------Posta à votação, foi aprovada com uma abstenção, de Maria Elisabete Oliveira, do PSD,
e onze votos a favor dos restantes membros.-------------------------------------------------6. Apreciação e votação de proposta de Cedência de terreno --------------------O Presidente da Junta de Freguesia deu a conhecer uma carta do Clube Desportivo da
Branca, onde era formulado um pedido de cedência de terreno para instalação da sede
daquele grupo. ----------------------------------------------------------------------------------Esclareceu que o terreno a ceder será junto à Capela de Nossa Senhora da Aflição e
que a decisão foi tomada por unanimidade em sede de executivo. Fez uma exposição
sumária das cláusulas do protocolo,

esclarecendo que o mesmo tem a sua validade

limitada ao período do mandato deste executivo, já que entendeu-se por bem não onerar
executivos futuros, por não ter legitimidade para tal.-----------------------------------------Referiu também a introdução de duas novas cláusulas no texto, uma relativa à
referência à parceria com a Junta de Freguesia em todos os eventos a realizar pelo grupo
e outra referente à necessidade de entrega do plano anual de atividades do CDB. --------Olga Ladeira felicitou o executivo pela cedência do terreno ao CDB, referindo ainda que
todos os apoios em prol das nossas Associações e instituições serão sempre por nós
acarinhadas e felicitadas, dado que as mesmas são uma mais valia para a Branca. -------Abílio Rodrigues referiu que na sua opinião poderia estipular-se um prazo mínimo de
duração de cinco anos, até para dar alguma segurança à própria associação. --------------Posta à votação esta cedência de terreno, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---7. Aprovação em minuta dos pontos 4,5 e 6, para efeitos da sua imediata
executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro ---------------------------------------------------------------------------------------Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.--------------------------------8. Período de Intervenção do Público -------------------------------------Foi pedida a palavra por José Manuel Vieira que, qualidade de presidente do Clube
Desportivo da Branca, endereçou o seu agradecimento à Junta e à Assembleia de
Freguesia pela cedência do terreno anteriormente aprovada. ---------------------------------
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E, nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, eram vinte e três horas e vinte 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 1.º Secretário

___________________________________________________________

O 2.º Secretário

___________________________________________________________
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