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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 12 - 2017/2021

Sessão Ordinária de junho de 2019
Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 Luis Serafim Baptista da Silva, 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. ------------------------------------------------------------------------------Solicitou a sua substituição nesta sessão o membro 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)

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

B)

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

C)

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 da proposta de modificação aos orçamentos da
receita e da despesa de 2019 - revisão n.º 2 ; -----------------------------4. Apreciação e votação da proposta de transferência de competências do
Município de Albergaria-a-Velha para a Freguesia da Branca para o ano de
2019 (art. 2º, n.º 1 do Decreto-Lei 57/19, de 30 de abril); -----------------
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5. Apreciação e votação da Proposta de transferência de competências para o
ano de 2020, no âmbito da transferência de competências para as
Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e das competências
relativas à instalação e gestão de Lojas e Espaços de Cidadão (Decreto-Lei
104/18, de 29 de novembro); -----------------------------------------------6. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4 e 5, 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) Expediente e informações a prestar pela Mesa------------------------A Presidente da Mesa informou ter recebido convites:--------------------------- Do Grupo Etnográfico Memórias e Tradições, para a Festa da Maia;----------- Do Branca Ativa Sport Clube para o seu 1º Torneio/ Convívio;---------------- para as Meias Finais da Taça Distrital de Infantis e Finais da Supertaça de
Juvenis e Juniores, de Futsal, organizadas pela AFA/Associação de Futebol de
Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------C) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ JORGE ALMEIDA (CDS) - realçou alguns eventos como sejam, o IV
Festival Romano Talabrigae ExLibris; a Festa da Comunidade Paroquial e de
encerramento da catequese; a festa de encerramento do ano letivo; a Festa da
Maia; o Torneio de Futebol do Branca Ativa Sport Clube e respetivo prémio
recebido; o Torneio de Futebol do Grupo Desportivo de Soutelo; felicitou as
colaboradoras da Junta de Freguesia pelo prémio recebido pelos serviços de CTT;
felicitou também a Junta de Freguesia pelo excelente Espaço d e Apoio aos
Peregrinos recentemente criado. Distinguiu ainda os branquenses Bruno Silva,
campeão nacional e europeu de hóquei em patins e Pedro Serrano, campeão
nacional de basquetebol. Por fim, questionou qual o ponto de situação quanto à
construção préfabricada, instalada nas traseiras do recinto da Junta de Freguesia. - VERA MARQUES (PSD) - questionou o Presidente da Junta relativamente a
uma denúncia por si apresentada por escrito na Junta de Freguesia e na Câmara
Municipal pela ocupação de uma faixa de terreno público por uma construção
particular, documento que reproduziu e vai ficar anexo à presente ata. Alertou para
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a existência de um ponto de águas paradas junto ao caminho de ferro, perto do
terreno da antiga cerâmica e que pode causar problemas de saúde pública. Chamou
também a atenção para a falta de manutenção da estrada que liga Carvalhais a
Cristelo, que se encontra em muito mau estado. Parabenizou as colaboradoras da
Junta pelo prémio recebido de melhor balcão em correio verde e questionou que
prémio foi esse em concreto, qual o retorno do mesmo e qual o valor liquido das
comissões que a Junta de Freguesia recebe, mais solicitando lhe fosse facultada
uma cópia do contrato celebrado com os CTT. Por fim, questionou em que consiste
o contrato de consultoria com a RURIS, tendo em conta que envolve um avultado
valor, cerca de € 154.000,00 .----------------------------------------------------------Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia
associou-se às referências feitas aos prémios recebidos por cidadãos e associações
de Branca, porque bem merecidos. Quanto ao préfabricado, referiu que já
conversou várias vezes com os representantes da Probranca sobre isso e ao que
sabe já terão tirado tudo o que lá estava dentro. Disse também que a RURIS é a
empresa que trata da candidatura aprovada do Regadio Tradicional de Cristelo.
Quanto ao posto de correios, o prémio recebido foi um prémio interpostos mas não
houve um valor monetário atribuído; as comissões recebidas pela Junta são
variáveis consoante o volume de negócios e estão previstas no contrato, o qual
referiu não poder facultar uma vez que está abrangido por uma cláusula de
confidencialidade. Quanto à estrada de Cristelo, referiu que é uma das já indicadas
à Câmara Municipal para intervenção, assim como as ruas da Cerâmica e da
Choupiqueira. Acrescentou que vai informar-se sobre as águas paradas referidas e
avaliar o que pode ser feito pela junta. ------------------------------------------------Quanto à denúncia referida, esclareceu que a Junta de Freguesia já estava a
par da situação e a tentar solucioná-la, reportando-se a um documento a cuja
leitura procedeu e que vai ficar anexo a esta ata. -------------------------------------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
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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 8 de abril de
2019, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos votantes. Não participou na
votação, por não o poder fazer nos termos acima descritos, o membro Luís Serafim
Baptista da 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 estar disponível para os
esclarecimentos a solicitar pelos membros. --------------------------------------------- VERA MARQUES (PSD): referiu ter verificado que, face ao período
homólogo de 2018, quase que duplicou a despesa com pessoal, questionando a que
se deve tal facto. ------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que os trabalhadores
precários foram incluídos em julho do ano passado e este ano já constam desde o
início do ano. -----------------------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação da proposta de modificação aos orçamentos
da receita e da despesa de 2019 - revisão n.º 2 -------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu tratar-se de incluir a verba
prevista para a venda de livros e a verba relativa ao espaço de apoio aos
peregrinos. -------------------------------------------------------------------------------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 modificação aos orçamentos da
receita e da despesa de 2019 - revisão n.º 2, foi aprovada 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

transferência

de

competências do Município de Albergaria-a-Velha para a Freguesia da
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Branca para o ano de 2019 (art. 2º, n.º 1 do Decreto-Lei 57/19, de 30 de
abril); -------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que a proposta é no sentido da
não aceitação da transferência de competências uma vez que a Câmara Municipal
não tem meios humanos nem financeiros para apoiar as Juntas de Freguesia mais
do que já apoia. -------------------------------------------------------------------------- VERA MARQUES (PSD): referiu que, em face da legislação em vigor, é
uma inevitabilidade que em 2021 a transferência de competências vai acontecer,
por isso a Junta de Freguesia deve preparar-se o melhor possível para essa
situação. ---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia acrescentou que é necessário aferir os
valores envolvidos e só depois se pode decidir; por outro lado, a lei não pode ser
aplicada de forma igual, sem mais, porque há diferenças populacionais muito
grandes que ainda se podem agravar mais se assim for. Acrescentou que todos os
Presidentes

de

Junta

votaram

contra

a

transferência

de

competências,

unanimemente. -------------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de transferência de competências do
Município de Albergaria-a-Velha para a Freguesia da Branca para o ano de 2019
(art. 2º, n.º 1 do Decreto-Lei 57/19, de 30 de abril), foi a mesma aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------5.

Apreciação

e

votação

da

Proposta

de

transferência

de

competências para o ano de 2020, no âmbito da transferência de
competências

para

as

Autarquias

Locais

e

para

as

Entidades

Intermunicipais e das competências relativas à instalação e gestão de
Lojas e Espaços de Cidadão (Decreto-Lei 104/18, de 29 de novembro); ---O Presidente da Junta de Freguesia referiu que a Branca já dispõe de
Espaço do Cidadão, mas é com o apoio da Câmara Municipal porque a Junta em si
não tem condições para suportar os encargos envolvidos. ----------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de transferência de competências
para o ano de 2020, no âmbito da transferência de competências para as
Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e das competências relativas
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à instalação e gestão de Lojas e Espaços de Cidadão (Decreto-Lei 104/18, de 29 de
novembro) foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------6. 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, foi a ata em minuta aprovada por unanimidade.E) Período de intervenção do Público -------------------------------------Solicitou a palavra Cristina Valente, de Relvas, perguntando quando lhe
seriam entregues os documentos oportunamente solicitados, uma vez já passaram
mais de 30 dias e pretende levantá-los ao balcão. Quanto ao Projeto do Proder
2020, referiu que no contrato não está expresso que é à empresa que cabe lançar o
concurso público. Quanto ao processo do Regadio de Cristelo, o orçamento prevê €
154.857,00, questionando se já incluí os € 12.000,00, pois na negativa a Junta de
Freguesia tem de assumir o pagamento desse valor mas não o previu no seu
orçamento. Acrescentou que na última sessão questionou se a candidatura do
PRODER seria feita com o saldo de gerência, mas este valor não é suficiente e como
o PRODER só paga mediante apresentação do comprovativo da despesa, perguntou
se a junta vai buscar a verba necessária aos acordos de execução como tem feito.
Perguntou ainda se foi dada resposta ao Tribunal de Contas no prazo definido para
o efeito - 180 dias. Por fim, quanto à obra do cemitério disse que, atendendo a que
foi suportada com um apoio extraordinário da Câmara Municipal no valor de €
50.000,00, propõe que haja uma redução do preço a cobrar pelas sepulturas. -----Óscar Mortágua, de Casaldima, referiu que a Rua do Freixo, nas Eiras, foi
limpa pela última vez em setembro do ano passado e está em muito mau estado,
bem assim como outras na freguesia; no cemitério, os taludes de suporte de terras
dos passeios a norte e a poente têm ervas muito grandes, o que dá muito mau
aspeto ao espaço; além disso os covatos novos a norte estão sem qualquer
proteção, o que é perigoso e por isso devem ser sinalizados; por outro lado,
encontram-se ali muitos despejos da Junta e também não é bonito. Referiu,
tratando-se da reabilitação do Regadio Tradicional de Cristelo, que o mesmo está a
funcionar na atualidade e capta as águas ao longo do seu percurso que depois são
acumuladas em Cristelo numa grande presa que até serve de depósito para

Página6|8

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

Fax.: 234 548 107

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
abastecimento dos meios aéreos de combate aos incêndios; ora, a localidade de
Cristelo fica afastada do centro da vila, e também no centro há muitas águas que
são desperdiçadas e que se fossem devidamente aproveitadas seriam muito úteis.
Finalmente, aduziu que está a verificar-se uma grande onda de assaltos na
freguesia, principalmente junto das pessoas de mais idade, o que torna necessário
aumentar as medidas de segurança e vigilância no sentido da prevenção dos
mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------Luís Silva, das Laginhas, referiu não ter visto no orçamento o evento Rock In
Branca, em que nos últimos dois anos a Junta de Freguesia gastou cerca de €
13.000,00; as obras na UOPG continuam paradas e questiona novamente se é por
falta das devidas licenças da CCDRC e REN; alertou para a existência de muitas
silvas no Cabeço das Laginhas, que necessitam de limpeza; quanto ao Regadio de
ristelo disse que ao que sabia o que era para ser feito tinha sido feito em tempos,
nomeadamente, a colocação de tubagens para conduzir as águas, pelo que
considera este valor de € 154.000,00 muito exagerado e que podia ser usado para
intervir noutras áreas da freguesia que também precisam. ---------------------------Após estas intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu
que a candidatura do PRODER é financiada a 100%, tendo sido aprovada para
aquele projeto e local em concreto e não pode ser alterado; a Junta de Freguesia
respondeu ao Tribunal de Contas em tempo; o terreno do cemitério foi adquirido
pela Câmara Municipal e a Junta procedeu ao seu registo, sendo que o preço dos
covatos é o mesmo dos mandatos anteriores e para já não se prevê alteração; de
momento a Junta não vai construir novo muro no cemitério porque ainda vai ser
novamente alargado e seria gastar dinheiro sem razão. Quanto aos assaltos, referiu
que, infelizmente, se verificam por todo o país e em atenção a isso tem contactado
com a GNR que tem vindo mais vezes em ronda pela freguesia. Relativamente ao
Rock in Branca, referiu que este ano a Junta optou por não o fazer, sendo que de
futuro se verá, porque se pretende que os próprios jovens e as bandas tenham
inicitiva de avançar por si. Quanto à UOPG, disse que vai ser retomada embora não
saiba dizer quando. Por fim, e quanto aos CTT, reiterou que entende que foi a
melhor decisão para a Branca e que voltava a tomá-la se necessário. ---------------A este passo, o Presidente da Junta de Freguesia solicitou ainda a palavra
para dar conhecimento à assembleia de uma queixa apresentada à Comissão
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Nacional de Eleições, a propósito do ato eleitoral que decorreu recentemente para
as eleições europeias, lamentando atuações deste género. ---------------------------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 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

__________________________________________________________
A 1ª Secretária
___________________________________________________________
O 2º Secretário
___________________________________________________________
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