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ATA N.º 19- 2013/2017

Sessão Ordinária de Abril de 2017

Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezassete, 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 pela segunda

Secretária, Sandra Cristina Tavares da Silva, com a presença dos seguintes

membros: Isabel Maria Domingues Marques, Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno

Miguel Fernandes Silva e Cristina Gonçalves Valente, do CDS/PP, Ângelo José Jesus

Soares, Olga Marques Santos Ladeira, Abílio José Nunes Rodrigues e Lúcia Maria

Azevedo Antão, do PSD. -----------------------------------------------------------------

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

Coelho, o Secretário, José Manuel Sousa Soares, o Tesoureiro, Milton César Silva

Lopes e os Vogais Daniel Aguiar da Silva Pintor e Carlos Manuel Almeida Silva.------

Faltaram à sessão os membros Sérgio José Silva Pereira e Ana Filipa Jesus

Figueiredo, ambos do 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 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 2016: a) Apreciação da

Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre a
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atividade desta e da situação financeira da freguesia/2016; b) Conta de

Gerência;------------------------------------------------------------------------

4. Apreciação e Votação da 1.ª Revisão Orçamental/ 2017;--------------------

5. Apreciação e Votação de Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal;-------

6. Aprovação em minuta dos pontos 3, b), 4 e 5 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. ---------------------------------------

Tomando a palavra para fazer um ponto prévio, a Senhora Presidente da

Mesa informou que, relativamente aos membros Ana Filipa Figueiredo e Sérgio

Pereira que estão a faltar à presente sessão e não solicitaram a sua substituição na

mesma, seja por escrito como a lei e o Regimento determinam, seja mesmo por

mero contato telefónico, não pode aceitar que sejam substituídos apesar de

indicação prévia do membro Ângelo Soares e da presença na sessão dos seus

eventuais substitutos. Mais acrescentou que relativamente à justificação das

respetivas faltas teriam de ser aqueles membros faltosos a requerer a sua

justificação, tudo nos termos que a lei define para o efeito. ---------------------------

A) Expediente e informações prestadas pela mesa------------------------

A Presidente da Mesa informou ter recebido comunicações por escrito, via e-

mail, da parte dos membros Ângelo Soares e Cristina Valente, solicitando a

consulta de documentação, pedidos esses que encaminhou para o Executivo a fim

de que lhe fosse dado seguimento adequado. Comunicou, igualmente, que tinha

recebido uma carta da parte do membro Cristina Valente a solicitar nova consulta

de documentos,  a qual também fez chegar ao Executivo.-----------------------------

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

- Jorge Almeida: realçou o facto de ter sido feita a transladação, no passado

dia 26 de Março, dos restos mortais do Padre Valdemar; a iniciativa “Limpar

Portugal” e a requalificação do acesso à mina das Eiras, o arranjo e alcatroamento

da estrada que liga o Alto dos Barreiros ao Alto de Fradelos, a criação da ciclovia, a
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recuperação das Alminhas nas Relvas e a requalificação dos tanques em Albergaria-

a-Nova, Soutelo e em Fradelos.----------------------------------------------------------

- Cristina Valente: agradeceu à Presidente da Mesa a publicação das atas da

Assembleia de Freguesia no site da Junta de Freguesia, referindo, no entanto, que

continua a faltar a publicação das contas de gerência e dos PPI’s.---------------------

Em defesa da honra, e referindo-se a uma entrevista concedida pelo

Presidente da Junta de Freguesia a um jornal regional, disse ser preciso fazer

alguns esclarecimentos, pelo que questionou se até à data em que a tesoureira

deixou o referido cargo houve algum desfalque financeiro na Junta de Freguesia,

pois é necessário informar a população. Assim, em primeiro lugar, gostaria que o

Presidente da Junta de Freguesia mostrasse a carta de rescisão da empresa de

consultoria, acrescentando que normalmente quando há rescisão contratual por

parte destas empresas com entidades públicas é porque alguma coisa não estará

bem, mas de certo que essa situação está esclarecida. Citando a entrevista, " e

como diz na sua carta de demissão, como está consciente que tem sido uma pedra

no sapato para o restante elenco que compõe a Junta de Freguesia", esclareceu que

na sua carta também dizia "e nem por isso as atitudes procedimentais foram

corrigidas, vou manter a minha dignidade e amor próprio pelo bem da freguesia",

"desta forma nada mais me resta do que apresentar a minha cessação ao cargo ou

função de vogal tesoureira por total e frontal discordância com as irregularidades

praticadas nalguns procedimentos e que têm vindo a ser adotados em nome do

Executivo da Junta de Freguesia da Branca." Disse que os parágrafos devem ser

indicados na sua totalidade para se estabelecer o contexto global da informação.

Ponto 3 da entrevista: "Resta-me aguardar para saber a que irregularidades se

refere, e em que procedimentos uma vez que até hoje não sei a que se refere",

disse que na carta dirigida à Presidente da Mesa essas irregularidades estão bem

explícitas, e como tem a certeza que lhe foi dado a conhecer a sua carta, tendo sido

confirmado pela Presidente da Assembleia que lha fez chegar, razão pela qual o

Presidente não as pode desconhecer, acrescentando que a seu tempo tudo será

esclarecido. Ponto 4: "A essa data só ela tinha acesso ao programa de contabilidade

porque é que a empresa de consultoria só deu acesso ao programa de contabilidade

à ex-tesoureira, pelo que interroga-se onde está a ata de executivo ou outro

documento a dar plenos poderes à tesoureira neste campo”; voltando a citar,
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"desde que lhes foi solicitado, só no dia 11 de setembro é que me deram acessos",

questionando diretamente se o Presidente da Junta de Freguesia tinha certeza

destas suas afirmações. Ponto 5 "Nesse período faleceu o Padre Manuel Marques

Dias, e nesse mesmo dia o Presidente da Junta solicitou à funerária que tratasse de

fazer uma coroa de flores em nome da Freguesia da Branca". Nesta sede, leu um

email, datado de 13 de agosto e reenviado para o Executivo em 4 de setembro "De

acordo com a minha comunicação em reunião ordinária de 10 do corrente mês,

acerca da minha ausência e à imagem do sucedido em anos anteriores delego no

secretário da Junta de Freguesia, José Manuel Sousa Soares, as minhas

competências relativas a todos os assuntos e à prática de todos os atos

respeitantes aos serviços financeiros e de tesouraria, sem faculdade de

subdelegação. A autorização aqui expressa para a prática de atos respeitantes a

procedimentos pré-contratuais de aquisição de bens e serviços, nomeadamente, a

competência para escolher os procedimentos e autorizar a realização das respetivas

despesas deverá estar em conformidade com a legislação em vigor,

nomeadamente, o refletido na LCPA e na Lei 75/2013, devidamente aprovadas e

validadas em ata de reunião de executivo. A presente comunicação produz efeitos

desde 15 de a 26 de agosto de 2016" e no e-mail de 4 de setembro só se altera a

data - desde 5 a 9 de setembro. A este propósito, disse que se o Presidente da

Junta de Freguesia quer apurar responsabilidades pela falta da requisição tem de

falar com a pessoa em questão e não com ela porque tinha delegado as suas

competências devidamente. Disse lamentar esta situação dado ser um assunto tão

sensível e também não saber qual a intenção do Presidente da Junta porque se foi

para a atingir não tinha motivos para o fazer. Gostaria também de saber como foi

resolvida a situação, pois do que viu no controlo orçamental esta coroa nem sequer

está espelhada na rubrica "representação dos serviços". Ponto 6 "À ex-tesoureira

não sei bem explicar porquê nem sei que promessas terá tido, entretanto juntou-se

ao grupo do PSD nas votações". Quanto a isto, disse recordar o juramento que fez

no dia 16 de outubro de 2013, quando jurou defender com lealdade os interesses

da Junta de Freguesia, onde teve um papel importante no executivo e neste

momento, como membro da Assembleia de Freguesia, a sua função é defender os

interesses da Freguesia, como sempre e onde este executivo se comprometeu a

seguir sempre as regras. Ponto 7 - "Neste momento não conseguimos aprovar o
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orçamento, ainda hoje estou para entender o porquê desta tomada de posição da

ex-tesoureira." Quanto a isto disse que a sua declaração de voto é bem explícita da

sua posição de não aprovação dos documentos, sendo que talvez o Presidente da

Junta não queira assumir que o executivo apresentou uma proposta de orçamento

carregada de incongruências, mas também aqui disse muitas vezes que estava

disposto a assumir os erros que pudessem acontecer. Ponto 9: "À ex-tesoureira não

acuso de irregularidades, mas lamento que ainda hoje haja pessoas com este

caráter sem qualquer tipo de pudor para atingir alguém, que a fez sentir gente,

alguém que deu muito de si para ajudar alguém que a defendeu em tribunal,

alguém que a protegeu das posições que assumiu perante a sociedade, não se deve

cuspir no prato em que nos dão de comer; é o espelho de uma pessoa sem caráter,

de uma pessoa  em quem acreditei demais e a quem dei autonomia a mais; não

vale tudo na politica". A este propósito, referiu que teve a necessidade de ter algum

cuidado com a sua mãe, já que se trata duma senhora que sofre do coração e o

que mais lhe doeu foi a afirmação " fez sentir gente" , alegando que tem um pai e

uma mãe e há 40 anos que conhece um só pai. Quanto à humilhação pública de

que foi alvo, disse nunca pensar que o seu Presidente de Junta descesse tão baixo,

independentemente de tudo este era Presidente de Junta de Freguesia e como tal

nunca se deveria dar a isto – humilhação pública; acrescentou que para mais se fez

a distribuição do jornal gratuitamente pela freguesia, lamentando mais uma vez a

situação e citando um texto do Sr. Presidente do preâmbulo do relatório de

atividade financeira de Novembro de 2016: “após um trimestre algo conturbado

pela parte do executivo, mas sinceramente é nestes momentos que reparamos

quem somos e o que queremos. Por Uma Branca Diferente”. Dirigiu a palavra ao Sr

Presidente mencionando que a população percebeu perfeitamente que género de

pessoa é e onde quer chegar, que de facto na política não vale tudo, relembrando

que ainda bem que a ditadura acabou há 4 anos atrás. Mais agradeceu à pessoa

que pagou aos CTT a distribuição do jornal pela freguesia, lamentando é que o

mesmo não tenha sucedido nas edições seguintes. Frisou ainda que gostaria que o

presidente lhe respondesse em relação ao acesso a 11 de setembro. ----------------

- Ângelo Soares: começou por louvar os excelentes resultados alcançados

pelos “Traquinas” de Futsal do Branca Activa Sport Clube, no respetivo campeonato

e que de certo irá ter na Taça Distrital da modalidade. Mais referiu que gostaria de
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saber se a entrevista concedida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia ao

jornal Beira Vouga e com distribuição gratuíta porta à porta traduz fielmente aquilo

que pretendia dizer, e bem assim se se revê no comunicado emitido pelo CDS de

Albergaria-a-Velha, assinado pelos Senhores Presidente da Câmara Municipal e

Presidente da Concelhia do CDS-PP. Referiu também que o Presidente da Junta de

Freguesia tem vindo a falar em diversas irregularidades encontradas no Executivo

anterior, perguntando o que tem vindo a ser feito quanto a isso e quais os

resultados das participações que foram feitas. No que toca ao Orçamento para

2017, não aprovado na anterior sessão da Assembleia de Freguesia, e o voto contra

do PSD e não "chumbo", uma vez que o CDS tem a maioria absoluta, sendo que a

sua posição não foi outra que não a defesa dos interesses da Branca e da

legalidade, já que o documento estava tecnicamente mal elaborado, tinha

consignadas despesas mal justificadas e não previa qualquer investimento

relevante, questionando porque razão o executivo não trouxe até hoje uma nova

proposta de orçamento. Questionou se o verdadeiro motivo do desentendimento no

Executivo foi a compra da coroa de flores para o Senhor Padre Manuel Marques

Dias; e quais os constrangimentos havidos pela falta de aprovação do orçamento

para 2017: se os pode identificar e quantificar. Relativamente ao comunicado, e na

referência a haver quantias avultadas pelo menos entre 2009 e 2013 que sairam

dos cofres da Junta de Freguesia e das quais não se tem qualquer rasto, questionou

se se queria referir desvio de dinheiros e se sim o que foi feito quanto a isso e quais

os resultados. Questionou também qual a posição pública da Junta de Freguesia e

da Câmara Municipal relativamente à manutenção do balcão da Caixa Geral de

Depósitos na freguesia, sabendo-se que o PSD nacional e local fizeram um

requerimento à Assembleia da República.-----------------------------------------------

A Presidente da Mesa, dirigindo-se ao público, pediu silêncio esclarecendo

que no final da sessão há um período reservado à intervenção do público, altura em

que poderão pronunciar-se. --------------------------------------------------------------

- Lúcia Antão: disse que gostaria de saber se a entrevista publicada no

jornal representa fielmente o que foi dito pelo Senhor Presidente da Junta de

Freguesia, pois é preciso ter muito cuidado com o que se diz e as questões que se

levantam, nomeadamente quando se refere "quais as promessas que foram feitas
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porque se juntou ao grupo do PSD". Da mesma forma quanto ao orçamento, as

posições adotadas foram muito bem explicadas e fundamentadas. Relativamente a

uma entrevista que foi dada pelo Presidente da Junta a uma rádio, questionou qual

foi o critério de seleção das coletividades que estiveram presentes; assim como no

que se refere ao reconhecimento das individualidades e instituições feito pela

Câmara Municipal, constatou não haver nenhum representante da Branca,

perguntando se não havia nenhuma instituição merecedora de referência,

nomeadamente a APPCDM, mais perguntando quais as diligências feitas pelo

Senhor Presidente da Junta de Freguesia junto da Câmara Municipal neste sentido.

Quanto ao horário de atendimento da Junta de Freguesia até às 19 horas, referiu

que o mesmo não serve uma parte da população da Branca que trabalha fora e

propôs que o mesmo contemplasse pelo menos um dia por semana com abertura

até às vinte horas. Mais referiu que numa ocasião em que se deslocou à Junta, e

apesar de o ter procurado cuidadosamente, o horário de funcionamento da Junta de

Freguesia não se encontrava afixado no placard exterior. Reportou ainda uma

situação que se passou com um familiar seu, que apesar de ter consigo toda a

documentação necessária enquanto cabeça-de-casal, lhe foi exigido que fosse a

casa buscar a mãe, fazendo esta chamada de atenção apenas no sentido da

melhoria do atendimento e dos procedimentos a adotar. Acrescentou que numa

reunião tida em setembro com o Presidente da Junta, Presidente da Câmara

Municipal e a AURANCA, a propósito das escavações no Monte São Julião, lhe foi

transmitido que em outubro iria ser feita uma apresentação sobre os achados

arqueológicos aí encontrados, no entanto, até ao presente nenhuma informação foi

prestada e as pessoas têm direito a saber, referindo se tal iria suceder mais

próximo das eleições. Quanto à consulta de documentos, disse que já

anteriormente tinha referido nesta assembleia que havia informação preferencial no

acesso à documentação por parte dos membros do CDS, questionando se foi

exigido um pedido por escrito na altura; reforçando esta ideia agora que soube que

houve alguns pedidos de consulta de documentos a que foram feitas várias

exigências, nomeadamente, por carta registada e com limitação de tempo,

questionou o que foi feito pela Presidente desta Assembleia quanto a isso. Para

concluir, perguntou quem são os condutores dos veículos da Junta, porque já antes
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questionou diretamente o Presidente da Junta de Freguesia, que disse ser o Senhor

Zeferino e entretanto já várias vezes viu outras pessoas a conduzir os veículos.-----

A Presidente da Assembleia esclareceu que os pedidos de consulta de

documentos que lhe foram dirigidos via email foram encaminhados para o

executivo a fim de que lhe fosse dado seguimento, sendo que não esteve presente

nessa ocasião. Acrescentou que, em tempos quando uma vez precisou de consultar

documentação, não enviou carta registada. --------------------------------------------

O Vogal Daniel Pintor esclareceu que o condutor é o Senhor Zeferino e, se

necessário, outras pessoas habilitadas a conduzir com a respetiva carta de

condução.----------------------------------------------------------------------------------

- Abílio Rodrigues: referiu que pretendia saber em que ponto de situação se

encontra o assunto do terreno de cerâmica, porque depois de se descobrir quem é

o proprietário - um banco espanhol, para o que aliás também contribuiu ao

conseguir o seu contato, será que já houve algum início de negociação e se o banco

colaborou de alguma forma, e se pode esperar que venha a ser feita alguma coisa

naquele espaço, ou, se não, se o Executivo já ponderou avançar para a

expropriação judicial do terreno para se alargar a estrada, que pensa ser uma obra

que muito iria beneficiar a Branca.-------------------------------------------------------

- Olga Ladeira: alertou, novamente, para o risco de ruína em que se

encontram dois prédios na Branca ( um, a casa do Senhor Frias e o outro, em

frente à Pramadeira, em Albergaria-a-Nova), que podem constituir um risco muito

sério para as pessoas que circulam aí perto; disse entender que os proprietários

devem ser responsabilizados pelos danos eventualmente causados. Salientou que o

edifício de apoio ao cemitério representa uma mais-valia para a freguesia,

sugerindo que o mesmo pudesse ter cortinas amovíveis para que o momento da

despedida dos entes queridos pudesse ser feito mais em privado. Acrescentou que

também recebeu o jornal Beira Vouga em sua casa, o que a surpreendeu porque

não é assinante: disse lamentar tudo o que foi dito e não se revê nas acusações e

insinuações que são feitas aos elementos que representam o PSD nesta assembleia,

mais as repudiando veementemente. ---------------------------------------------------
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- Nuno Silva: disse concordar com o membro Abílio quando referiu que todos

nós queremos uma Branca melhor. -----------------------------------------------------

Tendo sido concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia,

agradeceu ao membro Jorge Almeida as suas palavras e informou que é a Câmara

Municipal a entidade que está a realizar e suportar as obras da ciclovia, embora

tenha sido uma sugestão da Junta de Freguesia. Depois, respondendo ao membro

Cristina Valente, afirmou que, na entrevista citada, nunca referiu que tenha havido

qualquer “desfalque” da parte dela ou de outros, sendo certo que quanto às

alegadas irregularidades invocadas, a questão irá ser tratada no lugar certo.

Quanto há rescisão contratual da empresa de consultoria, referiu ser um facto que

a mesma aconteceu através de um email datado de 4 se setembro, ou seja, no

mesmo dia em que a ex-tesoureira se demitiu das suas funções no executivo.

Sobre o acesso ao programa Pocal, disse que houve troca de diversos email's entra

si e a empresa de consultoria em que solicitava lhe fossem dados os níveis de

acesso ao programa de contabilidade. Nesta medida, procedeu à leitura de diversos

desses emails, designadamente, de um recebido em 9 de setembro enviado pela

tesoureira ao responsável daquela empresa onde refere que, dadas as pressões das

últimas semanas sobre o assunto, solicita que sejam atribuídos níveis de acesso

idênticos ao seu ao presidente e ao secretário da Junta, assim como pede que seja

feito um back up da base de dados e a impressão de todos os mapas do POCAL; e

no mesmo email declina qualquer responsabilidade por todas as operações

efetuadas pelos utilizadores "presidente" e "josé soares". Referiu ainda um outro

email recebido da empresa de consultoria no dia 11 de setembro, onde se diz que

foram igualados os níveis de acesso do presidente e do secretário aos da

tesoureira, tendo sido ainda feita a salvaguarda de todos os elementos dos

diferentes módulos à data de 10 de setembro e extraídos os mapas do POCAL. Mais

disse que sempre que a ex-tesoureira se ausentava da Junta, ficava registado em

ata que delegava as suas funções no secretário José Soares, sendo que quando

regressava processava todas as requisições necessárias nesse período. E o que foi

dito quanto ao pedido de requisição da coroa de flores corresponde à realidade.

Quanto à entrevista referida, disse que não fez quaisquer insinuações e não

percebe porque alguém se pode sentir ofendido pelas suas palavras, tendo-se

limitado a fazer uma leitura pessoal do que se passou. Frisou ainda que não houve
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quaisquer irregularidades na gestão da Junta e quanto à pessoa da ex-tesoureira

disse ser uma pessoa séria, honesta e trabalhadora e que, ao longo da entrevista,

nunca colocou em causa o seu profissionalismo; apenas se sentiu desiludido em

termos pessoais com a atitude da ex-tesoureira para consigo e com a equipa.-------

Em resposta ao membro Ângelo Soares, informou que não tem opinião sobre

o comunicado porque não foi ele que o fez e não sabia que iria ser feito; viu-o, é

certo, mas a questão deverá ser colocada à concelhia do CDS. Relativamente às

contas do anterior executivo, informou que, como é sabido, o executivo fez as

participações às entidades competentes, sendo que em setembro ou outubro

passado o Tribunal de Contas havia voltado a solicitar toda a documentação, mas

ainda não há qualquer decisão. Quanto ao motivo do desentendimento com a ex-

tesoureira, referiu que não foi apenas a questão da coroa de flores, mas

divergências de opinião que se foram verificando, tendo sido na reunião de

executivo ocorrida na quarta feira que se deu o "corte" final de funções, embora no

papel tenha sido só mais tarde no dia 4. Todavia, nunca houve faltas de respeito,

ilegalidades ou irregularidades, e também nunca a acusou disso. No que toca ao

encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos, referiu estar totalmente

contra este encerramento; a Junta de Freguesia já reuniu três vezes com a Câmara

Municipal e representantes do banco, a última das quais na passada 2ª feira,

embora ainda não possa transmitir os resultados porque há aspetos ainda a

confirmar, mas o que têm como certo é que o encerramento vai ocorrer no final do

mês. Em relação à apresentação de uma nova proposta de Orçamento para 2017,

disse que tal não iria acontecer, uma vez que tinha a certeza que não iria ser

aprovado mais uma vez pelo grupo do PSD, quaisquer que fossem as alterações

introduzidas no mesmo. Acrescentou que, relativamente aos constrangimentos

causados pela falta de aprovação daquele documento, havia uma obra que era

necessário arrancar durante este ano - o alargamento do cemitério - e sem aquela

aprovação tal não seria possível. -----------------------------------------------------

Respondendo depois à membro Lúcia Antão, esclareceu que a entrevista que

passou na rádio foi da inicativa da própria rádio, que escolheu e convidou as

coletividades que participariam, sendo que numa próxima edição seriam convidadas

outras entidades; a Junta de Freguesia apenas cedeu o espaço para o efeito.
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Quanto ao reconhecimento prestado pela Câmara Municipal a pessoas/entidades do

concelho, disse que na altura também questionou o porquê de não constar ninguém

da Branca, o que lamentava; no seguimento do que referiu um sms segundo o qual

tinha sido proposto o nome de Marina Bastos, em tempos campeã nacional de

atletismo, mas em sede de reunião de executivo camarário houve um voto contra e

por isso não pode ser atribuido. Relativamente ao horário de atendimento da Junta,

disse lamentar a posição manifestada, uma vez que actualmente a Junta está muito

mais tempo aberta para servir a população - o horário de funcionamento duma

semana corresponde a mais do que era praticado pelo anterior Executivo num mês.

E atenta a dificuldade de horário manifestada pelo membro em concreto,

disponibilizou o seu contato telefónico para, sempre que fosse necessário, a poder

atender fora do horário de expediente normal. No que toca aos achados

arqueológicos do Monte de S. Julião, referiu que foi informado pela Câmara

Municipal de que se trata de vestígios muito importantes embora não saiba em

concreto o que são e onde se encontram; que a apresentação será feita

primeiramente na Branca, mas não cabe à Junta a marcação, já que é da iniciativa

da Câmara; aproveitou para elogiar o facto de a Câmara Municipal ter retomado

estas escavações depois de mais de 20 anos paradas e comprometeu-se a

diligenciar junto daquela para saber quando poderá ser divulgada mais informação

sobre o assunto. Quanto à invocada informação privilegiada, disse não ser verdade

porque os números constam todos dos relatórios e informações disponibilizadas na

documentação. ---------------------------------------------------------------------------

Respondendo às questões do membro Abílio Rodrigues, referiu que foi este

quem lhe forneceu o contato da imobiliária que representava o banco proprietário

do terreno, o que mais uma vez agradeceu, sendo que entretanto contatou com

aquela entidade e conseguiu reunir com eles e com a Câmara Municipal, donde

resultou ter-se mostrado alguma abertura para recuperar o espaço, embora tudo

dependesse dos valores que poderiam estar em jogo e que ainda não são sequer

conhecidos; no entanto, o que considera mesmo essencial seria conseguir preservar

a chaminé que ainda se mantém de pé e que é um símbolo da freguesia,

acrescentando ainda que avançar para uma expropriação judicial do terreno de

momento seria quase impossivel porque se iria arrastar muito no tempo e não seria

o mais correto. ----------------------------------------------------------------------------
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Respondendo à membro Olga Ladeira, disse que uma das casas referidas, no

caso a de Albergaria-a-Nova, tinha ruído entretanto, sendo que quando teve

conhecimento disso informou de imediato a Proteção Civil que se deslocou ao local

e fez a sinalização do espaço, mais acrescentando que é a Câmara Municipal que

está a tratar das diligências necessárias nestes casos. Quanto à limpeza de

terrenos, esclareceu que é a lei que determina que os proprietários devem proceder

à limpeza dos seus terrenos e a Junta de Freguesia não tem competência para

intervir nem fiscalizar, restando apenas alertar a Proteção Civil para a existência de

situações destas. Quanto à colocação de cortinas no edíficio de apoio ao cemitério,

disse concordar com o proposto e que até já abordou a questão com o Senhor

Padre, mas este não mostrou corcordância com essa colocação. ----------------------

- Cristina Valente: reportando-se à informação prestada pelo Presidente da

Junta de Freguesia segundo a qual só no dia 11 de setembro lhe foram dados os

acessos, declarou que entre acesso e níveis há uma diferença, e por isso o que o

Presidente afirmou é uma completa mentira, explicando que aquando da tomada de

posse do executivo houve uma reunião com o representante da empresa ModulaC,

Lázaro Oliveira, sendo que na altura havia quatro utilizadores/ quatro níveis de

permissão, situação que já vinha do anterior executivo, e quem esteve no anterior

executivo poderá confirmá-lo, e as chaves de acesso eram do conhecimento dos

presentes, como era o caso do Presidente da Junta. Ora, a 2 de novembro, esse

representante enviou um email donde constavam as diversas passwords que davam

acesso a todas as plataformas, inclusive ao POCAL. Sucedeu que entretanto houve

problemas com os computadores, como é sabido, e as chaves foram alteradas a 3

de agosto de 2014, tendo sido criada uma chave para cada utilizador, ou seja, uma

para o Presidente, outra para o Secretário e outra para a Tesoureira, sendo que a

este passo leu o email respetivo. Reforçou mais uma vez que a afirmação do Sr.

Presidente era mentira e acrescentou que tanto o Presidente como o secretário

entraram no sistema antes de setembro, o que aliás está espelhado nos email's, e

do que tem provas uma vez que pediu o back up. Referiu ainda que o próprio

presidente disse por diversas vezes aqui nesta assembleia que não percebia nem

queria perceber do POCAL. Quanto ao acesso à documentação e reportando-se à

expressão do Presidente de "que não tenho segredos na minha Junta", disse não

haver explicação para o sucedido. Assim, invocou o art. 9º, 4 e i) da Lei 75/2013,
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no sentido de que pode ser solicitada pelos membros da Assembleia de Freguesia

fotocópia dos documentos e o Presidente não se pode recusar a ceder-lha. Ora,

esteve na Junta a consultar os documentos no dia 29 e no dia seguinte (dia 30),

foi-lhe negada consulta tendo sido exigido um novo pedido por carta registada, o

que pensa que não faz sentido. Essa carta foi enviada a 03 de Abril e foi levantada

no dia 07, ficando a aguardar. Solicitou que o jornal onde consta a entrevista a que

se foi referindo na sua intervenção ficasse anexo à ata (Anexo I). --------------------

Tomando a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia referiu-se ao art. 5º

da Lei n.º 26/2006, de 22 de Agosto, referente à consulta de documentos,

defendendo que a mesma deve ser feita segundo uma agenda e depois de feita a

primeira consulta, se for necessário, deve ser formulado um novo pedido e marcado

um novo dia para o efeito. Disse que no dia 29 de março vieram consultar os

documentos os membros Ângelo Soares e Cristina Valente; que depois foi

informado de que teria de ser formalizado por escrito um novo pedido por carta

registada com aviso de receção para a consulta continuar noutro dia e foi isso que

transmitiu áqueles membros. Entretanto, já recebeu uma carta a solicitar nova

consulta, e há-de ser respondida em tempo oportuno. --------------------------------

- Lúcia Antão: questionou se existe algum regulamento relativo a quem pode

conduzir os veículos da Junta de Freguesia, porque segundo o seu conhecimento à

falta desse documento só podem ser os elementos da Junta e os funcionários, no

caso o Senhor Zeferino, e isto para prevenir problemas, por exemplo, em caso de

acidente. ----------------------------------------------------------------------------------

Em resposta, o Presidente da Junta disse que as pessoas que estão ao

serviço da Junta de Freguesia podem conduzir os veículos àquela pertencentes,

desde que possuam carta de condução, além de que há os necessários seguros. ---

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

1.Leitura e votação da ata da Assembleia anterior -----------------------

A Presidente da Mesa informou que foram apresentadas algumas sugestões

de alteração pela membro Cristina Valente, como foi dado conhecimento oportuno a

todos os restantes membros, pelo que se escusou a reproduzi-las neste momento.
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Previamente, e na presença do referido membro, procedeu-se à audição da

gravação sonora da sessão para esclarecer pequenas dúvidas, na sequência do que

essas correções foram incluídas nos locais próprios.------------------------------------

O membro Ângelo Soares solicitou a transcrição na ata de uma intervenção

sua que teria lido a propósito do orçamento e plano de investimentos, mas na

realidade essa leitura não feita na íntegra, pelo que a Presidente da Mesa referiu

que essa transcrição não poderia lugar. Referiu ainda que, conforme informação

transmitida no email de resposts enviado, se predispôs a ouvir aquela parte da

gravação juntamente com o membro Ângelo, mas não obteve resposta da sua

parte, sendo que de momento também já não é oportuno fazê-lo. No seguimento

do que foi proposta a introdução da expressão " documento de estratégia politica"

no início da referida intervenção, a qual foi aceite e introduzida no local adequado.-

Seguidamente, procedeu-se à votação, não podendo, no entanto, votar

Lúcia Antão e Jorge Almeida, uma vez que não estiveram presentes na sessão em

questão.------------------------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação, foi a ata aprovada pela unanimidade dos

presentes votantes.-----------------------------------------------------------------------

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

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

- Cristina Valente: indagou o porquê de só estarem refletidos dois meses

(janeiro e fevereiro) de atividade do executivo no documento em análise se o

relatório é trimestral. Referiu que no rodapé do documento está inscrito "relatório

de atividade/ novembro 2016", questionando se esta referência está correta.

Perguntou, na página 5, quais foram os recursos dispendidos na execução das

obras de reparação de pavimentos, remate de alcatrão porque sendo considerado

empreitada devia estar publicado no portal base do governo. Quanto à ação social

(página 6), referiu onde estar a coerência ao ser anulada uma rubrica de cariz

social: foi aprovado o Regulamento de Apoio às Familias Para Recuperação de

Habitações Desfavorecidas e agora a rubrica foi anulada. No relatório da despesa,

questionou qual o valor a propósito da aquisição de um veículo, tendo havido um
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aumento significativo: € 14.500,00/Lavoura Projeto - solicitou acesso ao suporte

legal para a execução desta despesa. Quanto ao mapa de despesa, referiu que há

diferenças de valores comparadamente com o ano 2016, o valor de saldo está

correcto mas nas rubricas não, questionando quais os serviços adquiridos que a

fizeram triplicar. --------------------------------------------------------------------------

Tomando a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que

efetivamente houve um lapso na referência do rodapé do relatório; informou que

neste relatório constam apenas dois meses porque a assembleia era para ter

acontecido há mais tempo e nessa altura as contas do mês de março ainda não

estavam fechadas, escusando-se a comentar o que quer que fosse mais. -----------

- Cristina Valente: solicitou que ficasse registado em ata que o Presidente

se recusou a responder às questões que lhe colocou. ----------------------------------

3. Apreciação e Votação dos documentos de Prestação de Contas da

freguesia da Branca relativos ao ano de 2016: a) Apreciação da Informação

Escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre a atividade desta

e da situação financeira da freguesia/2016; b) Conta de Gerência. ----------

Tomando a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que

esta informação espelha tudo o que foi feito na freguesia, e embora possa faltar

uma ou outra referência, isso é natural porque se teve muita atividade. Apesar do

atraso na aprovação das candidaturas do IEFP, que se revelou na vinda também

tardia do pessoal ao abrigo das mesmas, mesmo assim é visível a obra que tem

sido realizada na freguesia, considerando que foi um ano muito produtivo nesse

sentido.------------------------------------------------------------------------------------

- Cristina Valente: quanto ao relatório, verifica-se a mesma inscrição no

rodapé, mas o Presidente já assumiu ser um erro. Reportando-se à página 3, e ao

ler o preâmbulo, resulta que na última sessão tinha razão porque a diminuição de

receitas advinha da concessão de terrenos no cemitério e do Regulamento de

Apoio. Na página 7 - pintura de escolas, questionou quais os recursos dispendidos

na execução dos trabalhos; ao analisar o controlo orçamental de 2016, verificou

existir uma rubrica para conservação de € 17.185,00 e por isso questionou qual a
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despesa efetiva, se existiu alguma empreitada e se sim porque não foi publicada no

portal base. Quanto à requalificação das presas do Chaque e Albergaria-a-Nova,

questionou quais os recursos dispendidos na execução e a despesa em cada obra.

Avançando para a página 12, perguntou qual o suporte legal para a execução da

despesa da ASO, mais solicitando acesso à documentação respetiva. ----------------

Passando, entretanto, para a conta de gerência, questionou se a vala para

escoamento de águas em terrenos agrícolas feita nas Eiras, conforme foto

publicada a 13 de Dezembro de 2016, é em terreno público ou particular. ----------

Quanto à prestação de contas, e referindo-se à página 4, ponto 3.3, referiu

que o orgão de fiscalização é a Assembleia, embora na caraterização da entidade

seja dito que não há orgãos desse tipo. Relativamente ao organigrama e às pastas

do tesoureiro, questionou quais são as atividades económicas, uma vez que as

financeiras não estão na sua alçada. Perguntou também, quanto aos projetos de

coesão comunitária, se havia algum projeto a que a Junta se fosse candidatar a

fundo perdido ou outro. Relativamente à pasta do Secretário, perguntou qual é a

pasta da segurança, mais tendo reparado que os recursos humanos estão

duplicados com a área técnico-administrativa, acrescentando que esta acumula

onze pastas, questionando quem faz parte da mesma, sendo certo que os vogais só

acumulam três pastas cada um. Quanto ao relatório de gestão, questionou se o

Presidente leu de facto este dossier porque são 75 páginas para ler em tão pouco

tempo, além de que deve ter custado uma fortuna à Junta. Passando à página 18,

onde é dito que foi feita a reabilitação das margens do Rio Caima em 2015, referiu

não se recordar de tal ter sucedido, pelo que pensa que será engano esta

referência; aliás, este serviço foi feito pelo anterior executivo ao abrigo do PRODER.

Na página 21, equilibrio corrente/ ratio da receita e despesa corrente, solicitou

explicações sobre como se chegou ao valor de € 57.438,00; na página 25, resumo

de fluxos orçamentais de receitas, há documentos que não têm a data de

aprovação em executivo, o que pode levar à anulação de todo o processo; na

página 30, fluxos de pagamentos, perguntou se até 31 de dezembro todas as

despesas foram pagas de acordo com o POCAL; de acordo com o controlo

orçamental (página 3), na rubrica 02.02.03 - conservação de bens, a 31 de agosto

de 2016, a dotação era de € 6.700,00 e a despesa paga foi de € 11.690,00: houve
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alterações nas rubricas, sendo que a verba da Câmara era de € 44.366,00, e foi

reduzida para € 31.365,00; no regulamento de apoio, na receita está previsto €

30.723,00 e houve alterações de verbas  para € 55.223,00, perguntando onde está

a receita correspondente da Câmara - € 24.500,00; nas despesas de capital, há

uma diferença de € 1.500,00 e para que foi; a acrescer, verifica-se a falta de

documentos: este documento está numerado, mas falta a folha 36, pelo que

solicitou o acesso ao fluxo de caixa de pagamentos do Regulamento de Apoio, mais

perguntando se esta falta se deveu a alguma razão específica. Questionou também

qual o saldo a transitar porque no mapa da página 39 o valor é de € 109.236,34

(receita corrente deduzida a despesa corrente - € 109.235,82), mas no mapa da

reconciliação bancária o valor é diferente.-----------------------------------------------

- Lúcia Antão: relativamente ao relatório da atividade, na página 8,

questionou quanto à Volta ao Concelho Em Bicicleta, organizada pelo Clube de

Albergaria, qual foi o apoio prestado pela Junta e se o Clube entregou toda a

documentação exigida às coletividades para ter esse apoio. Na prestação de contas

(página 4), quanto aos membros do orgão de gestão, só se refere 3 elementos

(presidente, secretário e tesoureiro) questionando se os vogais não fazem parte,

além de que o organigrama também não expressa as funções dos vogais. Indo para

a página 20, despesa/ aquisição de serviços, no valor de € 91.190,98, que serviços

foram estes; qual é o saldo que efetivamente transita. --------------------------------

- Ângelo Soares: iniciou, referindo que 75 páginas é muito confuso para se

analisar em tão pouco tempo; depois colocou algumas questões ao Presidente: se

efetivamente foi constituída uma conta a prazo, no valor de € 50.000,00 para

pagamento das despesas efetuadas pelo anterior executivo; se tentaram negociar a

Serração do Senhor Lopes, quando, por quanto e para quê; porque é que só em

2016 se teve conhecimento de uma injunção executória efetuada em 26 de

novembro de 2014 e de que forma foi feito o pagamento à empresa NCH; se há

uma efetiva prestação de serviços/ assessoria jurídica em regime de contrato, por

quem e quais os encargos mensais; solicitou ainda se poderia colocar algumas

questões diretamente à ex-tesoureira Cristina Valente, ao que a Presidente da Mesa

aquiesceu desde que se reportassem ao período em que esteve em funções e se a

mesma se dispusesse a responder: porque razão votou contra a despesa efetuada
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na Rua da Fonte, em Albergaria-a-Nova, no valor de € 2.361,60 e ainda porque

propôs a cessação do contrato com o advogado que presta serviços de assessoria

jurídica. A este propósito esclareceu que estas questões surgiram no seguimento da

consulta que fez às atas do executivo. ------------

- Cristina Valente: reportando-se à página 82 -contratos, quanto à obra do

cemitério: mediante o mapa apresentado, aquando da sua saída do cargo de

tesoureira não havia qualquer compromisso de contrato de empreitada com a

SCARP, pelo que pergunta em que data o compromisso foi elaborado, solicitando

acesso à documentação e respetivas fotocópias. ---------------------------------------

Respondendo, pelo Presidente da Junta foi dito que: relativamente às

questões postas por Cristina Valente, e assim que vier consultar os documentos que

solicitou, ficará devidamente esclarecida; quanto aos recursos humanos, reconhece

que os vogais deveriam constar do mapa; o apoio à Volta ao Concelho em Bicicleta,

foi a atribuição de garrafas de água e o pedido foi feito por email, à semelhança dos

outros anos; a aquisição de bens e serviços mencionada refere-se à aquisição de

materiais, aluguer de máquinas e jardins; o saldo a transitar é de € 109.190,56,

resultante dos saldos bancários, a que acrescem € 221,61, do saldo de tesouraria;

acrescentou que não chegou a ser feita a conta a prazo para o pagamento das

dívidas antigas; quanto à Serração, e embora não seja um ponto da discussão,

assumiu que houve algumas conversas, embora não considere que foi uma

negociação propriamente dita, mas não resultaram; quanto à NCH, referiu que por

erro próprio da Junta que se pode ter atrasado a entregar o documento ao

advogado ou do próprio advogado que deixou passar o prazo da contestação,

acabou por se fazer o pagamento em 2016, no seguimento da decisão judicial;

quanto à avença com o advogado, o seu custo é de € 250,00 mensais, acrescidos

de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, Cristina Valente acedeu a responder às perguntas

anteriormente feitas por Ângelo Soares, tendo dito a propósito da injunção da NCH

e fazendo o reparo à informação prestada pelo Sr. Presidente, que logo que

recebeu os documentos remeteu os mesmos ao advogado para contestar, o que

aconteceu não sabe, só o advogado poderia responder, mas o que é certo é que só

passado dois anos , foi dado a conhecer uma injunção executória, com a intenção
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de penhorar os computadores da Junta de Freguesia, o executivo foi informado

imediatamente da situação e marcada reunião com o advogado. Foi solicitado

informação à empresa de assessoria contabilística para dar esclarecimento do

procedimento a seguir, porque havia duas contas de gerência aprovadas, enviadas

para a Dgal e sem indicação de valores em atraso, não era possível em 2016

cabimentar aquela despesa; mencionando ainda que caso a situação tivesse sido

comunicada ao executivo em 2014, seguia-se o procedimento e a situação ficava

resolvida. E foi por entender que o advogado não estaria a defender os interesses

do executivo e da Junta que propôs a cessação do referido contrato. Quanto à obra

da Rua da Fonte, disse já não se recordar do motivo do seu voto contra, mas

concerteza que a fundamentação consta da ata do executivo. ------------------------

- Lúcia Antão: referiu que a Junta estar a pagar € 250,00 mais IVA por mês

ao advogado e deixar passar uma situação destas é lamentável, porque está a ser

prejudicada. Pensa que poderia ser mais adequado à Junta pagar os serviços do

advogado de forma isolada e não segundo um contrato mensal. ----------------------

Neste seguimento, o Presidente da Junta disse concordar pessoalmente

com esta posição e que chegou a defender a contratação de serviços "à peça", ou

seja, consoante os processos fossem surgindo, mas em sede de executivo, foi este

modelo que obteve mais votos e foi assim que acabou por ficar até hoje.

Acrescentou que o advogado trata de todos os assuntos da Junta. -------------------

- Abílio Rodrigues: questionou se no contrato há alguma limitação de valor

para as ações, tendo referido que se não há, conforme resposta dada pelo

Presidente do Executivo, então, em seu entendimento, não é caro. -----------------

- Cristina Valente: solicitou que ficasse registado em ata que o Presidente

da Junta de Freguesia não respondeu às perguntas que lhe colocou. -----------------

- Lúcia Antão: referiu que tem sido recorrente esta situação, sendo que o

Presidente também já se escusou a responder a perguntas suas, por exemplo, a

propósito das obras sugeridas à Câmara Municipal para serem incluídas no

orçamento camarário. --------------------------------------------------------------------
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VOTAÇÃO: Posta a votação, a Conta de Gerência de 2016 foi aprovada por

maioria, com seis votos a favor, dos membros do CDS, e cinco votos contra, dos

membros do PSD e Cristina Valente, do CDS, com a apresentação de duas

declarações de voto: uma escrita, do grupo de PSD (Anexo II) e outra verbal, de

Cristina Valente, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------

" No que concerne à conta de gerência e honrando os motivos que me

levaram a cessar o cargo de vogal tesoureira em setembro de 2016, associados às

inconsistências detetadas no documento apresentado a esta assembleia, e bem

assim à carência de documentos disponibilizados, aquando da cedência da consulta

dos mesmos, limitada pelo Exmo. Presidente da Junta de Freguesia  a duas horas

no passado dia 29 de março, não me permitem em bom rigor confirmar e aprovar

este documento". -------------------------------------------------------------------------

4. Apreciação e Votação da 1.ª Revisão Orçamental 2017 ---------------

Tomando a palavra, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia justificou

a necessidade desta revisão orçamental com o facto de ser necessário realizar

obras de alargamento no Cemitério e manutenção em parques verdes; de resto, e

em função do princípio do equilibrio orçamental, foi necessário ajustar algumas

verbas e rubricas.-------------------------------------------------------------------------

- Ângelo Soares: alertou que, pelo que leu, não pode haver revisão

orçamental sem que o orçamento tenha sido aprovado, mas a Assembleia é

soberana e decidirá como entender melhor. --------------------------------------------

Esta posição foi corroborada pelo membro Lúcia Antão.--------------------------

- Cristina Valente: disse que pode haver uma alteração ao orçamento e não

uma revisão. Ainda assim, chamou a atenção para a rubrica do Centro Social e

Paroquial de São Vicente, que surge com uma dotação de € 5.000,00; mas em

2016, o valor foi de € 1.100,00 e na proposta de orçamento para 2017 não

aprovada era de € 3.500,00, sugerindo que se devia começar a exigir

responsabilidades por estas falhas a quem faz os documentos. Sugeriu ainda que

devia ser apresentada uma nova proposta de orçamento, tendo em conta as

sugestões de alteração já apresentadas anteriormente pelos membros de
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Assembleia, sugerindo um pedido de parecer às entidades competentes e que este

fosse remetido posteriormente aos membros de Assembleia. Disse ainda que esta

situação é de fácil trato e caso a nova proposta de orçamento respeite as normas,

não existem motivos para a mesma não seja aprovada. -------------------------------

O Presidente da Junta disse ter parecer da empresa que presta assessoria

do POCAL que lhe permite suportar esta posição, sendo que o executivo se rege

pelo orçamento do ano passado e não está sem orçamento como é referido. --------

- Lúcia Antão interveio dizendo que caso a proposta de revisão fosse a

votação, se ia ausentar e depois regressaria à sala. -----------------------------------

A Presidente de Assembleia interveio e, mediante a proposta do membro

da assembleia, esclareceu que sendo uma proposta do Executivo, teria de ser este

também a retirá-la da discussão, ao que o Presidente da Junta disse retirar a

referida proposta. -------------------------------------------------------------------------

- Ângelo Soares: mencionou que podia ser marcada uma assembleia de

freguesia extraordinária com ponto único da ordem de trabalhos a apresentação de

nova proposta de orçamento, sendo que os membros poderiam de prescindir do

valor da senha de presença. -------------------------------------------------------------

5. Apreciação e Votação de Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal

O Presidente da Junta de Freguesia justificou a inclusão deste ponto

novamente nesta sessão pelo facto do funcionário da Junta, Sr. Zeferino, já se

encontrar reformado neste momento, sendo necessária a sua substituição, sendo

certo que haverá um período de transição em que se manterão os dois funcionários

para permitir a adaptação ao posto de trabalho. ---------------------------------------

- Ângelo Soares: disse ser favorável a esta alteração desde que seja para se

fazer a substituição nos termos descritos e acrescentou que ainda seria viável a

contratação de outra pessoa para os serviços externos pois só um funcionário para

isso é pouco, como aliás já vinha dizendo há muito tempo a esta parte, embora

também considere que o recurso às pessoas do IEFP tenha sido muito positivo para

a feguesia. --------------------------------------------------------------------------------
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- Cristina Valente: embora concorde com esta alteração, propôs que a

discussão deste mapa seja feita após o novo orçamento porque é necessário

cabimentar o salário a pagar, já que não se trata de uma substituição por

substituição. ------------------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação, a proposta de mapa de pessoal foi aprovada por

maioria, com 10 (dez) votos a favor e uma abstenção, de Cristina Valente, do CDS.

6. Aprovação em minuta dos pontos 3, b) 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 aprovada a ata em minuta por unanimidade.-

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

Solicitou a palavra o Dr. Licínio Pimenta, que afirmou que, nos termos da lei,

o pedido de acesso aos documentos pelos membros da Assembleia é feito à

Presidente da Assembleia de Freguesia e não ao Presidente da Junta de Freguesia,

cabendo-lhes depois articular esse acesso. Relativamente à condução de veículos

da Junta, esclareceu que a Lei n.º 490/99 permite apenas a condução por

funcionários da Junta, e na falta de um regulamento próprio, desde que haja uma

nota fundamentada elaborada pelo Presidente da Junta que lhes permita que o

façam.--------------------------------------------------------------------------------------

Solicitou também a palavra o Senhor Artur Bastos Fontoura, que aproveitou

para agradecer à Junta de Freguesia a realização de uma obra que já andava a

solicitar há cerca de vinte e cinco anos.-------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de

todos os presentes, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e quatro horas

e quinze 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.---------------------------------------------------------------------------------
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A Presidente da Assembleia de Freguesia

__________________________________________________________

O 1.º Secretário

___________________________________________________________

A 2.ª Secretária

___________________________________________________________


