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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 11 - 2017/2021

Sessão Ordinária de abril de 2019
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 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 pela primeira Secretária Eugénia Liliana Rios Viegas e pelo segundo
Secretário, Carlos Manuel Almeida Silva, com a presença dos seguintes membros:
Marisa Abranches Almeida, Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes
Silva, Milton César Lopes Silva e Sónia Cláudia Silva Tavares, do CDS/PP; Vera
Lúcia Sá Marques, 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. ------------------------------------------------------------------------------Solicitaram a sua substituição nesta sessão os membros Luis Serafim Baptista
da Silva, do CDS e Maria Elisabete Oliveira, do PSD, 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)

Apreciação de pedido de suspensão de mandato; ----------------------

B)

Expediente e informações a prestar pela mesa;-------------------------

C)

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

D)

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

1. Apreciação 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 dos Documentos de Prestação de Contas da
Freguesia da Branca relativos ao ano de 2018; -----------------------------4. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da Receita
de 2019 - Rervisão n.º 1; ------------------------------------------------------
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5. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da
Despesa de 2019 - Rervisão n.º 1; -------------------------------------------6. Apreciação e votação de Proposta de Apoio à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano de 2019; --------7. Apreciação e votação de aceitação de doação de terreno; ------------------8. Apreciação e votação de alteração de escritura de doação - APPCDM; ----9. Apreciação e votação de proposta de permuta - Jazigo dos Padres; -------10. Apreciação e votação de Regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia
da Branca; --------------------------------------p------------------------------11. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 e 10, para efeitos da
sua imediata executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro;-------------------------------------------------E) Período de intervenção do Público. -------------------------------------------A) Apreciação de pedido de suspensão de mandato ---------------------A Presidente da Mesa deu conhecimento de que o membro António Daniel
Pinto dos Rios, do PSD, solicitou a suspensão do seu mandato nesta assembleia,
por motivos profissionais entre 1 de janeiro e 30 de junho do presente ano, pelo
que passou a ter assento na mesma o membro Maria Elisabete Oliveira. ------------B) Expediente e informações a prestar pela Mesa------------------------A Presidente da Mesa informou ter recebido convite do Branca Ativa Sport
Clube para a Final Four da Taça de Futsal Feminino da Associação de Futebol de
Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------C) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ JORGE ALMEIDA (CDS) - felicitou o executivo pela construção do local de
apoio aos peregrinos e pelas obras de alargamento do cemitério. Destacou também
a atribuição da medalha de mérito municipal ao Grupo Desportivo de Soutelo.
Felicitou ainda a ARMAB pelo seu 79º aniversário. ------------------------------------- VERA MARQUES (PSD) - agradeceu, antes de mais, a felicitação dirigida à
ARMAB, pelo seu aniversário. Seguidamente, questionou que diligências encetou a
Junta de Freguesia em face da deficiente recolha de lixo que tem sido feita; a quem
cabe a limpeza e manutenção do parque infantil junto à zona desportiva, uma vez
que apresenta alguns sinais de degradação; porque motivo as obras na UOPG estão
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suspensas desde outubro passado e ainda se a Junta de Freguesia já encetou
alguns esforços, e se sim quais, no sentido de garantir a permanência da única
entidade bancária existente na freguesia. ---------------------------------------------Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia
referiu que as obras no local de apoio aos peregrinos estão em fase de conclusão,
tendo-se registado alguns atrasos até pelo estado do tempo que não permitiu
conclui-las antes. Quanto às menções feitas às duas coletividades, disse concordar
com as mesmas porque merecidas. Relativamente ao alargamento do cemitério,
referiu que eram necessárias mais sepulturas e com grande urgência, pelo que
agora se supriu essa necessidade. Quanto à recolha do lixo, disse que é uma
competência da Câmara Municipal, a qual está a tratar de resolver o assunto; a
Junta está muito preocupada e atenta à questão e tem vindo a alertar quer a
Câmara quer a própria empresa responsável para isso. Quanto ao parque infantil,
referiu que tem havido alguns estragos naquele espaço, sendo que, por exemplo, a
porta de acesso já foi substituida. Esclareceu que as obras na UOPG não estão
suspensas, tendo sido feito aquilo que estava previsto para esta fase; aduziu que a
médio prazo esta obra trará muitos benefícios à freguesia. Disse ainda que o
encerramento de balcões de instituições bancárias é um problema que se estende a
todo o país, sendo que a freguesia também já passou por isso, mas a Junta já
encetou contactos com diversas entidades a fim de aferir o eventual interesse das
mesmas em estabelecer-se na freguesia, estando a aguardar-se respostas. ------D) Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior -----------------A Presidente da Mesa esclareceu que, como habitual, a proposta da ata foi
enviadas com antecedência a todos os membros para que pudessem apresentar
sugestões de alteração. Informou ainda que, nos termos da lei, na 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 6 de dezembro
de 2018, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos votantes. Não participaram
na votação, por não o poderem fazer nos termos acima descritos, os membros
Eugénia Viegas, do CDS, e Vera Marques, do PSD). -----------------------------------
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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 estar disponivel para os
esclarecimentos a solicitar pelos membros. --------------------------------------------A Presidente da Mesa solicitou inscrições para este ponto, mas não se tendo
verificado nenhuma passou-se de imediato ao ponto seguinte. ----------------------3. Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas da
Freguesia da Branca relativos ao ano de 2018 ---------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu estar disponivel para
responder às questões que lhe fossem colocaqdas. ------------------------------------ VERA MARQUES (PSD): referiu verificar-se um lapso de escrita no ponto
2.5.2, pelo que solicitou a respetiva correção. -----------------------------------------VOTAÇÃO: Postos a votação, os Documentos de Prestação de Contas da
Freguesia da Branca relativos ao ano de 2018, foram aprovados por maioria, com 8
(oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de Vera
Marques, do PSD. ------------------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da
Receita de 2019 - Revisão n.º 1 --------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que se trata de incluir o valor
atribuido pela Câmara Municipal para as obras do cemitério, do saldo da gerência
anterior e de uma verba proveniente do corte de alguma madeira por força da
obrigação legal de limpeza dos espaços florestais propriedade Junta de Freguesia
junto de edificações. --------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de Modificação ao Orçamento da
Receita de 2019 - Revisão n.º 1, foi a mesma aprovada por maioria, com 8 (oito)
votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de Vera
Marques, do PSD. ------------------------------------------------------------------------5. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da
Despesa de 2019 - Revisão n.º 1 -------------------------------------------------
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O Presidente da Junta de Freguesia referiu que se trata de incluir o valor a
atribuir à ARMAB, a título de subsídio, uma vez que não apresentaram a respetiva
candidatura em tempo oportuno e bem assim do valor a atribuir aos Bombeiros
Voluntários de Albergaria-a-Velha. ------------------------------------------------------ VERA MARQUES (PSD): referiu haver um reforço de € 50.000,00
(cinquenta

mil

euros)

na

reabilitação

do

Regadio

Tradicional

de

Cristelo,

questionando a que se ficou a dever: se é um aumento do número de interessados
ou um aumento da área abrangida. ----------------------------------------------------Quanto a isto, o Presidente da Junta de Freguesia respondeu que
anteriormente tinha havido uma alteração desse valor e agora trata-se de o repor,
até porque a candidatura está na fase final da sua aprovação. -----------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de Modificação ao Orçamento da
Despesa de 2019 - Revisão n.º 1, foi a mesma aprovada por maioria, com 8 (oito)
votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de Vera
Marques, do PSD. ------------------------------------------------------------------------6.

Apreciação

e

votação

da

Proposta

de

Apoio

à

Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano
de 2019 -----------------------------------------------------------------------------A título de esclarecimento inicial, pelo Presidente da Junta de Freguesia
foi dito que se trata de conceder este apoio a uma instituição que sendo de fora da
nossa freguesia presta cá serviços muito relevantes e por isso se justifica conceder
este apoio. -------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa solicitou inscrições para a discussão deste ponto, mas
não se tendo verificado nenhuma passou-se à sua votação. --------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de Apoio à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano de 2019, foi a mesma
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------7. Apreciação e votação de aceitação de doação de terreno -----------Concedida que foi a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para
esclarecimentos iniciais sobre este ponto, o mesmo referiu tratar-se do terreno
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doado pela Câmara Municipal para o alargamento do cemitério, reportando-se para
o efeito ao teor da certidão de reunião do executivo camarário enviada aos
membros da assembleia com a restante documentação. -----------------------------A Presidente da Mesa solicitou inscrições para a discussão deste ponto, mas
não se tendo verificado nenhuma passou-se à sua votação. --------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a aceitação de doação de terreno, foi a mesma
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------8. Apreciação e votação de alteração de escritura de doação APPACDM ---------------------------------------------------------------------------Concedida que foi a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia pelo
mesmo foi dito que esta Junta foi contactada pela direção daquela instituição no
sentido de introduzir esta pequena alteração ao texto inicial, sendo que daqui não
advém qualquer encargo ou prejuízo à freguesia. -------------------------------------- VERA MARQUES (PSD): questionou se aquele espaço pode ser usado por
qualquer pessoa ou associação da Branca para realização de eventos e se há algum
custo associado a esse uso; quem assegura a manutenção e limpeza do espaço;
quais as condições da sua utilização e, em caso de haver vários interessados em
usar o espaço na mesma data, qual o critério de seleção. Questionou ainda qual a
forma de comunicação com a APPACDM para utilização do referido espaço. --------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a entidade responsável
pelo espaço é a APPACDM, em virtude da doação que lhe foi feita anteriormente
pelo executivo da Junta. Nessa conformidade, será a APPACDM a definir todo o
procedimento relativo ao seu uso e o contacto dos interessados deve ser feito
diretamente com essa instituição. ------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a alteração da escritura de doação, foi a mesma
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------9. Apreciação e votação de Proposta de Permuta - Jazigo dos Padres O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que se pretende formalizar
a permuta do espaço do Jazigo dos Padres pelo talhão G2, que era da paróquia e
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que há muitos anos tinha sido acordada com o Sr. Padre Valdemar.Para a paróquia
passaria a manutenção e limpeza do espaço interior do Jazigo. ----------------------- VERA MARQUES (PSD): questionou se a permuta abrange só o terreno ou
a edificação também; qual o valor atribuido para efeitos de permuta; aduziu que
tem dúvidas que neste caso a Junta possa exercer direito de reversão pelo que
sugeriu que fosse solicitada a emissão de um parecer jurídico sobre esta questão,
acrescentando que não tem condições para votar o ponto sem esse mesmo
parecer. ----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que de momento está em
causa apenas a intenção de permutar e o contrato formal será votado mais tarde,
sendo que todas as questões serão aí devidamente previstas e acordadas. ---------VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de Permuta - Jazigo dos Padres, foi a
mesma aprovada por maioria, com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do
CDS e 1 (uma) abstenção, de Vera Marques, do PSD, com a seguinte declaração de
voto:--------------------------------------------------------------------------------------" O sentido do meu voto na abstenção não tem a ver com a matéria em si,
tem a ver sim com o teor da proposta, em especial com o direito de reversão que
consta do ponto 7 e que juridicamente penso não é possivel num contrato de
permuta." --------------------------------------------------------------------------------10. Apreciação e votação do Regulamento de Taxas e Licenças da
Freguesia da Banca ----------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que a presente proposta de
regulamento cumpriu todos os requisitos de procedimento previstos na lei, pelo que
vem agora a votação. -------------------------------------------------------------------- VERA MARQUES (PSD): questionou, relativamente ao cemitério, quantos
covatos ficam disponiveis após as obras e se há campas "sociais", para pessoas
sem condições económicas que lhe permitam adquirir uma própria. -----------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que de momento ficam
disponíveis para concessão 75 (setenta e cinco) campas, sendo que já existiam 4
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para situações de necessidade social. Acrescentou que em 2013, quando tomou
posse, o executivo constatou haver 5 (cinco) campas com enterramentos sem que
o respetivo alvará estivesse regularizado, estando a Junta a tentar tratar dessas
situações, o que não tem sido fácil. ----------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posto a votação o Regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia
da Banca, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------------------------------11. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 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 unanimidade.E) Período de intervenção do Público -------------------------------------Solicitou a palavra Óscar Mortágua, de Casaldima, que referiu que a venda
de velas no cemitério devia ser regulada de outra forma porque como está a ser
feita por vezes até se torna desagradável; sabe que antes já se tentou alterar a
situação mas não sabe em que ponto se ficou e gostaria de saber . -----------------Cristina Valente, das Relvas, referiu a publicação das atas, contas e demais
documentos na página da Junta de Freguesia. Questionou qual o valor do saldo de
gerência e se a candidatura ao PRODER, no valor de € 154.000,00 (cento e
cinquenta e quatro mil euros) foi acautelada no orçamento. Relativamente ao apoio
às associações disse não fazer sentido a explicação dada pelo Presidente da Junta
uma vez que já em 2016 foi aprovada uma alteração ao Regulamento para permitir
apoiar entidades de fora da freguesia, mas que de alguma forma a representem. --Luis Silva, das Laginhas, referiu que houve uma negociação secreta quanto
ao posto dos CTT, entre os Presidentes da Câmara Municipal e da Junta de
Freguesia e os CTT, sendo que o Presidente da Câmara não respondeu a uma
intimação administrativa que lhe dirigiu e o Presidente da Junta de Freguesia
também se esquivou a responder-lhe escudando-se na confidencialidade, o que não
faz sentido neste caso atenta a exigência de transparência na administração
pública; referiu que todo este processo não foi conduzido da forma correta,
independentemente de qual foi o seu desfecho. Quanto à UOPG disse esperar que
seja um sucesso atento o dinheiro público que já lá foi investido, mais questionando
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se o Presidente da Junta de Freguesia sabe que as obras que a Câmara iniciou em
setembro de 2017 foram sem o devido licenciamento da CCDR e da Rede Ecológica
Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------Após, Gonçalo Marques, de Albergaria-a-Nova, solicitou também a palavra
para elogiar as instalações de que o edifício da Junta de Freguesia dispõe
atualmente, aproveitando para sugerir que podia ser feito uso de ligação
multimédia e video no salão nobre para exibição de imagem e som; deu os
parabéns pelas obras no cemitério; quanto à recolha do lixo, já anteriormente
alertou para a sua deficiente execução, chamando ainda a atenção para a
necessidade de colocação de mais ecopontos; relativamente às escavações no
Monte de S. Julião, sugeriu a realização de uma caminhada ao local e de uma
exposição na freguesia semelhante à que foi feita na Biblioteca Municipal sobre o
tema; sugeriu também a divulgação da UOPG por parte da Junta de Freguesia em
articulação com a Câmara Municipal pois isso significa crescimento e emprego para
a freguesia; felicitou ainda o legado desportivo da JOBRA que deve ser divulgado
porque assim o merece. -----------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que no último mandato se
tentou resolver a situação da venda de velas no cemitério, pedindo à Câmara
Municipal a cedência de um quiosque para o efeito, o que não se conseguiu, mas
espera poder resolver esta questão entretanto. Quanto à instalação dos CTT no
espaço da Junta de Freguesia disse que hoje tomaria a mesma decisão porque foi a
melhor para a freguesia e por isso está de consciência tranquila. Informou que no
dia 30 de junho vai haver uma sessão de evocação do aniversário de elevação da
Branca à categoria de vila com a apresentação de um livro sobre todos os autarcas
da freguesia, da autora Dra. Nélia Oliveira. Acrescentou que está prevista a
realização de novas escavações no Monte de S. Julião, à semelhança do que tem
acontecido nos anos anteriores e acha uma boa ideia a realização da exposição
sugerida. Relativamente à UOPG disse saber que já há interessados na aquisição de
terrenos. Por fim, quanto à JOBRA disse ser muito merecida a felicitação pelo seu
longo percurso quer desportivo quer cultural. -----------------------------------------Solicitou ainda a palavra Vera Marques, que disse que considerando o papel
importantissimo das entidades de cariz social na nossa comunidade da Branca,
especialmente as que prestam serviços às famílias e mais desfavorecidos, jovens,
crianças e idosos em situação de dependência e de deficiência bem como outras
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pessoas em situação de carência económica e social, deveria haver um reforço
efetivo de apoio a essas entidades. ----------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de
todos, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e duas horas e quarenta
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

__________________________________________________________
A 1ª Secretária
___________________________________________________________
O 2º Secretário
___________________________________________________________
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