FREGUESIA DA BRANCA
Rua do Mundo Novo, n.º 1 - Laginhas
3850-576 BRANCA ALB
Tel.: 234 548 328
Fax.: 234 548 107

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 3 - 2013/2017
Sessão Ordinária de Abril

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia, reuniu a Assembleia de Freguesia da Branca, presidida pela
sua Presidente, Sandra Margarida Pereira Marcelino, secretariada pelo Primeiro Secretário José
Joaquim Ribeiro Silva e pelo Segundo Secretário Carlos Manuel Almeida Silva, com a presença
dos seguintes membros: Isabel Maria Domingues Marques, Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno
Miguel Fernandes Silva, Sandra Cristina Tavares da Silva, do CDS/PP, Ângelo José de Jesus
Soares, Olga Marques Santos Ladeira, Pedro José Pereira Santos, Abílio José Nunes Rodrigues,
Lúcia Maria Azevedo Antão e Sérgio José Silva Pereira, do PPD/PSD.------------------------------Declarada aberta a sessão pela Sra. Presidente da Assembleia, deu-se início à análise dos
assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia, que se transcreve:------1 – Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;---------------------------------------2 - Informações prestadas pela Mesa e Presidente do Executivo;----------------------------3 – Discussão e aprovação da Conta de Gerência de 2013;-----------------------------------4 - Primeira revisão ao Orçamento 2014;------------------------------------------------------5 - Discussão e aprovação da Proposta de Regulamento do Cemitério;----------------------6 - Discussão e aprovação da Proposta de Regulamento de Taxas e Licenças;--------------7 - Discussão e aprovação da Proposta de Regulamento do Programa de Apoio ao
Movimento Associativo da Freguesia da Branca;-----------------------------------------------------8 – Outros assuntos de interesse.--------------------------------------------------------------A Sra. Presidente informou, antes de mais, que da parte do Executivo da Junta não se
encontrava presente o Senhor Presidente, em virtude de o mesmo estar hospitalizado devido a
problemas de saúde, aproveitando desde logo para endereçar-lhe votos de rápidas melhoras e
sendo o senhor José Soares seu representante legal, delegou na tesoureira as funções que lhe
eram atribuidas nesta assembleia. -------------------------------------------------------------------PONTO 1: Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior ------------------------De imediato, passou-se à leitura da acta da sessão anterior, a qual mereceu os seguintes
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comentários/ propostas de alteração:----------------------------------------------------------------- Olga Ladeira: referiu que na reunião anterior questionou os termos concretos em que
seria feita a ampliação do salão nobre da Junta de Freguesia; asim como sugeriu a
requalificação de todo o edificio da Junta e, bem assim, do seu espaço envolvente; quanto à
instalação do Skate Park questionou a mesma tendo por referência se os benefícios da
instalação do mesmo seriam superiores aos seus custos e se seria para usufruir pelos
branquenses em geral, o que não lhe parece que vá suceder. -------------------------------------- Ângelo Soares: a propósito da análise às contas da Junta de Freguesia, disse que se
fosse eleito também procederia a uma análise das contas e respectiva documentação; assim
como propôs que a sala

nobre deste edifício fosse recuperada e lhe fossem dadas melhores

condições, nomeadamente, ao nível das cadeiras e bem assim que fosse criada uma sala onde
os membros/grupos da assembleia pudessem reunir.------------------------------------------------ Lúcia Antão: questionou a Junta para que contextualizasse a função a que se destina e a
localização do quiosque no cemitério; assim como referiu, a propósito das contas apresentadas,
que durante o período em que presidiu à Assembleia de Freguesia as contas apresentadas pelo
então executivo nunca lhe levantaram dúvidas, estando em conformidade e daí aprovadas em
assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais referiu que no período de intervenção do público, tomou a palavra o Sr. Manuel, de
Soutelo, que alertou para a necessidade de outras obras que não apenas as do salão nobre da
Junta, como por exemplo a construção de passeios e colocação de iluminação pública na
estrada que liga Albergaria-a-Nova a Soutelo, assim como a colocação de uma passadeira para
travessia de peões.------------------------------------------------------------------------------------Após os considerandos proferidos, foi a ata da sessão ordinária realizada em 12 de
dezembro de 2013 posta votação e aprovada por maioria, com as respetivas alterações acima
proferidas, com doze votos a favor e um voto contra de Pedro Santos, que formulou a
declaração de voto ora junta como documento n.º 1 e que se dá por integralmente reproduzida.
Período antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------- Ângelo Soares desejou as rápidas melhoras ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
hospitalizado nesta altura; enalteceu dois eventos desportivos na freguesia: a Prova de
Atletismo da Jobra e a Prova de BTT, organizada pelo Clube Excepção BTT de Albergaria;
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agraciou ainda a QUE CENA pela função que lhe foi atribuida pela Rádio e Televisão de Castela e
Leão em produzir um programa de televisão dedicado ao turismo das regiões centro e norte de
Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------------Colocou, ainda, algumas questões ao Executivo da Junta, que são as constantes do
documento junto com o n.º 2 e que se dá aqui por integralmente repproduzido.------------------ Olga Ladeira solicitou que fosse enviada uma cópia do Regimento da Assembleia de
Freguesia a todos os seus membros; solicitou também que de futuro, passasse a ser enviada a
proposta da ata da assembleia junto com a documentação da mesma; questionou ainda qual o
estado da situação relativamente à construção da A32.---------------------------------------------O Executivo referiu que a resposta às questões agora colocadas seria, entretanto, dada
por escrito.---------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2: Informações prestadas pela Mesa e Presidente do Executivo: -----------Seguidamente, foram prestadas algumas informações pelo Executivo:----------------------- A APPCDM solicitou a cedência de uma sepultura no Cemitério para os seus utentes mais
carenciados, solicitação à qual a Junta de Freguesia acedeu, aliás, de forma unânime.------------ Foi aprovada a Norma de Controlo Interno, que norteará os procedimentos e acções da
Junta, sendo que se desconhecia a existência de idêntico documento no passado. ---------------- Vão ser lançadas novas Candidaturas ao IEFP para pessoas com mais de quarenta anos,
uma vez que acabou o contrato de três meses pelo qual tinham sido colocadas as três pessoas
em funções na junta.----------------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia está a apostar na mobilização das pessoas, nomeadamente,
através de caminhadas, algumas com carater solidário. --------------------------------------------- Festival do Pão, a decorrer em Albergaria-aVelha de 16 a 18 de Maio.---------------------Lúcia Antão questionou se a caminhada solidária a favor da menina Eva tinha sido só da
iniciativa da Junta de Freguesia ou se havia outras entidades envolvidas. Além disso, antes já
havia caminhadas em parceria, nomeadamente, com os caminheiros e que não devem ser
agora esquecidos.--------------------------------------------------------------------------------------A esta questão a vogal-tesoureira da Junta, Cristina Valente respondeu que a junta se
associou à comunidade para publicitar as inicativas, mas nunca gastou dinheiro com isso.------Pediu também a palavra Milton Silva, vogal do executivo, para esclarecer que a Junta de
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Freguesia fora solicitada pela Probranca para procurar ajudar a Eva. A Junta de freguesia
informou que pretendia angariar fundos para entregar aos pais da menina e para isso iria
organizar uma caminhada solidária. A representante da referida instituição informou não ser
esse o tipo de ajuda que fazem e por isso não se associavam a esta caminhada solidária.-------De seguida, Pedro Santos indagou se o anterior Presidente da Junta de Freguesia teria
sido questionado quanto à existência de uma Norma de Controlo Interno no seu mandato, pelo
que Cristina Valente respondeu que nunca lhe perguntaram; mais referindo que a Norma de
Controlo Interno é um "copy paste" direto de outras freguesias, e no seu entender faltam a este
documento alguns pontos importantes, nomeadamente, o artigo referente à violação de
normas, que foi deliberadamente rasurado/omitido na Norma de Controlo Interno proposta por
este executivo, não se sabendo os motivos; a Sra. Vogal Tesoureira corroborou que a Norma
era um "copy paste" de outras normas já em vigor. Quanto às iniciativas solidárias, perguntou
se o Executivo conhecia quantas mais crianças há a necessitar de ajuda na freguesia, não
obtendo qualquer resposta. ---------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Discussão e aprovação da Conta de Gerência de 2013: -------------------- Ângelo Soares referiu a este propósito que no tempo em que esteve no Executivo, as
revisões orçamentais eram feitas em sede de executivo, trazidas à Assembleia e só depois
entravam em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que, relativamente ao que foi dito em sede de assembleia anterior pelo
Senhor Presidente da Junta de Freguesia quanto aos valores em dívida, os mesmos poderiam
ter sido contemplados na conta, mas não foram. ---------------------------------------------------Posto à votação a conta de gerência, resultaram seis votos a favor, do grupo do PPP/PSD
e sete votos contra do grupo do CDS/PP, com a declaração de voto junta como documento n.º
3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a leitura da declaração de voto em questão, Lúcia Antão declarou que há elementos
desta Assembleia que tiveram acesso a informação privilegiada, à qual ela própria não teve,
havendo tratamento diferencial dos elementos da Assembleia de Freguesia, e que por isso se
sente discriminada. -----------------------------------------------------------------------------------Pedro

Santos

expressou

também

a

sua

indignação.

-----------------------------

Ângelo Soares solicitou cópia da referida declaração de voto. --------------------------------
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Ponto 4 - Primeira Revisão ao Orçamento 2014:-----------------------------------------A este passo Ângelo Soares pediu a palavra para referir que no fundo estamos na
presença de três revisões diferentes, embora todas tenham a mesma data; no entanto, em
rigor, só se discutirá a primeira por ser a única que está prevista na ordem do dia.--------------Acrescentou que do Executivo anterior transitou dinheiro, cerca de € 27.000,00 (vinte e
sete mil euros), o saldo de gerência, mas este valor não consta nesta primeira revisão, sendo
certo que devia constar.-------------------------------------------------------------------------------Questionou ainda qual o custo para a Junta de Freguesia dos estágios do IEFP. ------------ Em resposta, a Sra. vogal tesoureira referiu que o saldo efetivo deixado pelo executivo
anterior foi de cerca de € 2000,00 (dois mil euros), como aliás melhor consta da ata aprovada
por esse executivo em treze de outubro de dois mil e treze, que aqui se junta como documento
n.º 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------Mais disse que: no dia dezoito de outubro de dois mil e treze, deu entrada a quantia de €
18.000,00 (dezoito mil euros), do Orçamento de Estado, e no dia trinta e um de dezembro, a
verba vinda do PRODER- cerca de € 11.300,00 (onze mil e trezentos euros); assim como,
entretanto várias pessoas vieram fazer o pagamento de valores relativos a sepulturas, algumas
de há cinco anos atrás, e que nem sequer se sabia de tal. No entanto, logo naquele mesmo dia
dezoito de outubro, foram feitas transferências bancárias, pelo anterior executivo, quando já
não tinham legitimidade para tal, para pagamentos que deviam ter sido feitos anteriormente,
mas como não havia fundos não foram liquidados na altura devida.-------------------------------Quanto aos estágios, esclareceu que contemplaram três pessoas e que os contratos
terminaram neste mesmo dia trinta de abril, sendo que a Junta de Freguesia custeou cerca de
vinte por cento da bolsa, seguros e subsídio de alimentação.---------------------------------------- Lúcia Antão referiu que gostaria de ter visto contemplado nesta revisão o subsídio a
atribuir à AURANCA, já era este o momento oportuno e como, aliás, havia sido assumido pelo
Senhor Presidente da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------- A Sra. vogal tesoureira esclareceu que tem havido um franco diálogo com a referida
instituição; ao que Lúcia Antão retorquiu que as conversas tidas não têm versado aspectos
financeiros.---------------------------------------------------------------------------------------------- Olga Ladeira questionou o motivo pelo qual o Grupo Desportivo de Soutelo recebe mais
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€ 250,00 (duzentos e cinquenta euros), e o Centro Social e Paroquial de S. Vicente só recebe €
100,00 (cem euros).-----------------------------------------------------------------------------------Posto à votação, foi aprovado com sete votos a favor, do grupo do CDS/PP e seis votos
contra do grupo do PPD/PSDP, com a seguinte declaração de voto por este apresentada:
deveria ter sido aqui incluido o saldo da gerência por ser esta a primeira revisão orçamental. --PONTO 5 - Discussão e aprovação da Proposta do Regulamento do Cemitério:----- Ângelo Soares referiu, a este propósito, que realmente nada tem a opor à apresentação
de um regulamento para o cemitério, aliás, quando pertenceu ao executivo da Junta havia um
regulamento muito simples, mas que também era muito útil. -------------------------------------A única questão que se lhe suscita é quanto ao horário proposto para a abertura do
cemitério: na verdade, quanto ao horário de inverno, considera-o ajustado, mas quanto ao
horário de verão, pensa que a hora de encerramento às dezanove e trinta horas será muito
cedo, já que, nomeadamente, ao sábado muitas pessoas vão á missa vespertina e aproveitam
para ir ao cemitério no fim da missa; por isso haveria toda a vantagem em alargar para as vinte
e trinta horas o horário de encerramento, no período de verão.------------------------------------- Lúcia Antão: referiu que já antes havia um regulamento muito simples, que não seriam
mais de três ou quatro páginas. A dúvida que se lhe coloca, prende-se com o Anexo, no que
respeita aos custos das transferências, já que discorda expressamente que a uma transferência
de fora se aplique a taxa de € 175,00 (cento e setenta e cinco euros) e uma transferência
dentro do próprio cemitério seja taxada em € 200,00 (duzentos euros). No fundo, devemos
preservar o que é nosso e, no mínimo, fixar um valor idêntico para ambas as situações.--------Por outro lado, se sobem os valores a cobrar pelos serviços e não se altera o horário, não
pode concordar.----------------------------------------------------------------------------------------Neste momento, dada a palavra à Sra. vogal tesoureira, a mesma informou que o
Regulamento foi acompanhado por pessoas que executam directamente trabalhos no cemitério,
sendo que os preços variam consoante os trabalhos em concreto a realizar.----------------------- Lúcia Antão uma vez que estava a ser impedida pela vogal tesoureira Cristina Valente de
apresentar propostas de alteração, sentiu-se na obrigação de esclarecer que, apesar de ter tido
acesso tardio aos documentos de suporte à assembleia, não estava para falar sobre o assunto,
uma vez que a questão estava ultrapassada e conversada com a Presidente da Assembleia.
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Esclareceu que num primeiro momento não teve acesso ao email que fornecia o linK onde se
encontrava a referida documentação. Assim, no dia vinte e oito de abril, às 16h05min enviou
um email para a Junta e para a Presidente da Assembleia a relatar este facto, mas não teve
resposta; após, e já no dia vinte e nove de abril, cerca das 9.00h, recebeu um sms da Sra.
vogal tesoureira para que visse no spam do seu correio eletrónico, mas não encontrou aí nada.
Então, e só após contacto telefónico com a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, que lhe
disse que iria diligenciar pela rápida resolução da situação, ás 12h25min recebeu um novo email
com acesso à documentação. Esse mesmo email, enviado pela tesoureira Cristina Valente
referia que “ informamos de que até à data não recebemos qualquer notificação em como não
recebeu o email acima descrito…”, ao que Lúcia Antão respondeu, por mail, às 12h38min que
tinha enviado mail, às 16h a comunicar a situação. Cristina Valente respondeu, por mail, às
12h46min que “ainda ontem enviamos resposta e hoje de manhã pelas 9h30m, contudo
agradecemos que numa próxima vez possa entrar em contacto. Lúcia Antão salientou que a
tesoureira Cristina Valente tinha sido contraditória nos emails enviados, o que podia provar com
cópia dos mesmos, que serão anexados à ata.------------------------------------------------------Ao que a Vogal Tesoureira informou que no dia vinte e nove falou ao telefone e
posteriormente enviou email (logo de seguida) a solicitar para verificar na pasta spam, e que
não se compreendia porque Lúcia Antão fora a única a reclamar da situação; no entanto a Junta
de Freguesia esteve sempre á disposição para ajudar. ---------------------------------------------- Abilio Rodrigues referiu que talvez fosse preferível voltar ao tradicional envio da
documentação em suporte de papel, a fim de se evitar estes contratempos.----------------------- Ao que a Sra. Presidente da Assembleia informou que esta foi uma situação excepcional,
atenta a quantidade de documentos a analisar nesta sessão.---------------------------------------- Ângelo Soares formulou uma proposta de alteração do horário de encerramento do
cemitério no verão, para as vinte e trinta horas, a qual posta a votação foi rejeitada com sete
votos contra, do grupo do CDS/PP e seis votos a favor, do grupo do PPD/PSD. ------------------Após, foi posta a votação a Proposta de Regulamento do Cemitério, a qual foi aprovada
por maioria com sete votos a favor, do grupo do CDS/PP e seis votos contra, do grupo do
PPD/PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------Lúcia Antão fundamentou o seu sentido de voto dizendo que como não fizeram o
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alargamento do horário de verão, estão a prejudicar a população da Branca. --------------------PONTO 6 - Discussão e aprovação da Proposta de Regulamento de Taxas e
Licenças:----------------------------------------------------------------------------------------------- Ângelo Soares pediu esclarecimentos sobre o que são alguns dos itens previstos,
designadamente, termos de identidade, certidões deliberativas, transferências de bens para o
estrangeiro ou declarações de números de polícia; ao que foi esclarecido pela Senhora vogal
tesoureira.----------------------------------------------------------------------------------------------- Lúcia Antão questionou relativamente ao artigo 3º, n.º 2 - isenções- qual o critério
previsto para a atribuição de isenções, por exemplo, se é o salário mínimo e qual o regime a
aplicar aos cães de companhia. Mais considera os valores apresentados muito elevados, e que
deveriam baixar. --------------------------------------------------------------------------------------- A Sra. vogal tesoureira esclareceu que o regulamento segue aproximadamente as taxas
praticadas em outras freguesias vizinhas; além disso não compreende porque é que, tendo-se
mantido muitos valores do anterior regulamento, são esses mesmos valores tidos como
elevados agora, quando são exatamente os mesmos, como acontece por exemplo com os cães
de companhia. Esclareceu também que em relação às isenções de pagamento, cada caso será
avaliado em sede executivo e só poderá ser contemplado quem provar que não tem qualquer
rendimento.--------------------------------------------------------------------------------------------- Ângelo Soares expressou ainda a opinião de que os caçadores não devem beneficiar de
qualquer tipo de isenção. -----------------------------------------------------------------------------Posta à votação, foi a proposta aprovada por maioria com as seguintes votações: sete
votos a favor, do grupo do CDS/PP; quatro abstenções, do grupo do PPD/PSD e dois votos
contra - Lúcia Antão e Pedro Santos, ambos do PPD/PSD. -----------------------------------------PONTO 7 - Discussão e aprovação da Proposta de Regulamento do Programa de
Apoio Ao Movimento Associativo da Freguesia da Branca:------------------------------------ Sérgio Pereira tomou a palavra para questionar quais são os critérios para atribuição dos
subsídios às colectividades. Sugere que fosse entregue na Junta de Freguesia uma cópia do
relatório que é entregue na Câmara Municipal, porque isso seria mais fácil e menos oneroso
para as colectividades; no fundo, pensa que assim há burocracia demais e que se deveria
simplificar.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Milton Silva pediu para intervir e prestar os esclarecimentos convenientes por ser a
pessoa que tem competência nesta área, ao que referiu que até ao momento não foi encontrada
na Junta qualquer documentação do género que anteriormente servisse de base à atribuição de
subsídios às colectividades. Considera que este modelo parece ser o mais adequado neste
momento; é que a Câmara Municipal tem outras exigências e parâmetros que aqui não se
aplicariam, e por isso esta ficha de candidatura é muito simples. ---------------------------------- Lúcia Antão referiu, nesta sede, que já anteriormente as colectividades tinham de
entregar um relatório com as actividades que pretendiam desenvolver ao longo do ano, sendo
que a Junta de Freguesia sempre deu a indicação à Assembleia de que eram efectivamente
entregues. ---------------------------------------------------------------------------------------------Mais questionou se as associações de pais e IPSS's e grupos de pais não legalmente
constituidos, como é o caso do grupo de pais da escola de Fradelos, se incluem neste
regulamento, porque são diferentes dos clubes e IPSS's.-------------------------------------------Declarou ainda que não teve tempo de analisar este documento em concreto devido ao
facto já relatado acima de ter recebido os documentos muito em cima da hora, mas ainda assim
há pontos que lhe suscitam dúvidas de legalidade.--------------------------------------------------- Pedro Santos referiu que este regulamento é, mais uma vez, um simples "copy paste" de
outros

regulamentos

em

vigor

noutras

freguesias

e

novamente

informou

que

foram

propositadamente omitidos pontos, nomeadamente, os relativos às comissões de festas,
associações de pais e comissões de moradores, que deveriam constar numa secção à parte
porque são entidades muito especificas; deveria fazer-se também a referência expressa que os
apoios seriam apenas para as associações que estejam legalmente constituidas, sendo que as
associações de pais e comissões de moradores não são e por isso mesmo necessitam de um
regulamento especial. Disponibilizou-se ainda para exibir os documentos que demonstram o
plágio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Abílio Rodrigues referiu, no seguimento do comentário anterior, que a exigida entrega de
declarações de não dívida à Autoridade Tributária e Segurança Social já tem implícita a ideia de
que a entidade está legalmente constituida. --------------------------------------------------------- Milton Silva esclareceu que de qualquer modo é exigida uma declaração de idoneidade
que supre muitas questões, além de que o facto de as associações se candidatarem não
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significa necessáriamente a atribuição do subsídio porque a decisão cabe sempre à Junta de
Freguesia e de acordo com o orçamento disponivel.-------------------------------------------------- Sérgio Pereira suscitou a questão das festas de aldeia agora tão frequentes, sendo que
também se devem precaver estas situações. --------------------------------------------------------Posta à votação foi a proposta aprovada por maioria, com sete votos a favor do grupo do
CDS/PP; cinco abstenções, do grupo do PPD/PSD e um voto contra, de Pedro Santos, do
PPD/PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 8 - Outros assuntos de interesse:-------------------------------------------------- Tomou a palavra o Ângelo Soares que disse, relativamente ao Protocolo celebrado entre
a Junta de Freguesia da Branca e a Câmara Municipal para delegação de competências, que tem
algumas dúvidas sobre se com a verba atribuida a junta conseguirá cumprir integralmente o
protocolado. Na verdade, ou a junta não cumpre ou para cumprir, e não sendo suficiente aquela
verba, terá de ir buscar o dinheiro em falta ao já magro orçamento da junta, comprometendo
outras rubricas. Ademais, esteve presente na sessão da Assembleia Municipal e verificou que as
freguesias da Branca e de São João de Loure e Frossos viram as suas verbas reduzidas. Assim,
teme que a almofada financeira da freguesia não chegue para todos os compromissos, porque
ela já é de si reduzida. Declarou ainda que gostaria de acompanhar a forma como o dinheiro vai
sendo gasto e se de acordo com o referido protocolo.------------------------------------------------ Lúcia Antão referiu que o protocolo está efectivamente assinado nestes termos e verifica
que a freguesia de Angeja que é muito mais pequena que a freguesia da Branca vai receber €
14.500,00 (catorze mil e quinhentos euros) para espaços verdes e jardins, enquanto que a
Branca só recebe € 11.000,00 (onze mil euros), o que cita-se "incomoda-me", e daí questionar
os termos em que o protocolo foi aceite.-------------------------------------------------------------- Olga Ladeira, por seu lado, referiu que o Senhor Presidente da Junta não lutou pelo bem
dos branquenses porque freguesias mais pequenas que a nossa recebem mais; no fundo,
descurou um pouco a luta dos subsidios a receber. -------------------------------------------------Ao que interveio Milton Silva esclarecendo que o Presidente da Junta de Freguesia
manifestou desde logo o seu desagrado na reunião com a Câmara Municipal e as Juntas de
Freguesia de todo o concelho em relação aos protocolos. Mais referiu que os valores
apresentados pelo executivo anterior à Câmara Municipal "eram martelados". --------------------
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Aqui, Lúcia Antão insurgiu-se contra esta afirmação e que a acha tão grave, que esta frase
terá de fazer parte da ata da sessão. ----------------------------------------------------------------- Continuando, Olga Ladeira disse considerar aviltante a instalação do Skate Park na
freguesia, onde tantos alunos não têm sequer condições para estudar, tanto mais que
concerteza irá ser usado por muitas pessoas que não são sequer da freguesia. No entanto,
reconhece que neste ponto em concreto admite mais tarde poder vir a mudar de opinião, por a
infraestrutura vir até a servir seus familiares ou conhecidos. Considera, ainda, que as pessoas
desfavorecidas devem ser prioritárias. ---------------------------------------------------------------- Neste momento, Ângelo Soares informou que vai ser presente à Mesa um requerimento
a propósito do alargamento da Rua da Cerâmica, no Outeirinho, o qual é junto como documento
n.º 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento do que tomou a palavra Abilio Rodrigues, dizendo que esta rua necessita e
merece uma intervenção de fundo e urgente; é uma rua muito circulada, que atravessa uma
grande parte do lugar, mas com grandes constrangimentos porque apresenta trechos muito
apertados em que só passa um carro de cada vez.--------------------------------------------------Chamou ainda a atenção para o facto da iluminação pública, por vezes, estar acesa por
volta das onze horas da manhã, nomeadamente em Albergaria-a-Nova, com os respetivos
gastos acrescidos.--------------------------------------------------------------------------------------Milton Silva esclareceu quanto a isto que tem havido reparações e por vezes a iluminação
está acesa para verificação de quais as lâmpadas a substituir.-------------------------------------- Daniel Pintor informou que no seguimento do pedido formulado na última sessão desta
assembleia pelo Sr. Manuel, de Soutelo, a Junta já procedeu à marcação de passadeira e
colocação do respectivo sinal de aproximação; quanto à colocação de iluminação pública, essa
obra é demasiado onerosa para a Junta, sendo também certo que aquela via é da
responsabilidade camarária e portanto não cabe à junta essa obra.--------------------------------- Sérgio Pereira alertou para o facto de as instituições deverem ter páginas de facebook e
não perfis de facebook, porque estes são de utilização pessoal; reconhece que, nos dias que
correm, estes meios são muito uteis para criar e divulgar a realização de diversos eventos. ----- No seguimento disto, Pedro Santos referiu, pelo seu conhecimento pessoal do executivo
anterior, que a Junta tem uma página de facebook já criada há algum tempo, mas o que sucede
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é que, em termos práticos, muitas vezes é mais fácil trabalhar no perfil do que na página. -----Aproveitou ainda para questionar quem vai proceder à reparação da Estrada PadrãoFradelos e Rua das escolas que ficaram bastante degradadas em virtude do desvio do trânsito
provocado pelas obras na EN1/IC2, na ponte de Albergaria-a-Nova, e quem custeará essas
despesas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A isto respondeu Daniel Pintor informando que será a Câmara Municipal a tratar da
questão, uma vez que esta é uma estrada camarária. ----------------------------------------------- Lúcia Antão questionou se irá ser feita uma auditoria externa às contas da junta, e na
positiva, se o assunto não terá de ser trazido à Assembleia de Freguesia para que esta se
pronuncie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ao que a Sra. vogal tesoureira respondeu que neste momento a Junta ainda se encontra
a aguardar a resposta à participação oportunamente feita ao Tribunal de Contas, CCDRC,
Inspecção Geral de Contas e DGAL, e só depois poderá decidir o que fazer; acrescentou ainda
que as verbas do PRODER não podem ser movimentadas até ser proferida decisão por essas
entidades.----------------------------------------------------------------------------------------------- Neste momento, Ângelo Soares apresentou uma declaração escrita, que leu aos
presentes, a qual se junta como documento n.º 6 e se dá por integralmente reproduzida. ------- De seguida, Milton Silva suscitou a questão do eventual encerramento da escola do
Souto, que segundo o que está protocolado antes de dois mil e nove foi condição para a
realização das obras de requalificação e ampliação do Centro Escolar das Laginhas.-------------Lúcia Antão esclareceu que esteve presente em várias reuniões, enquanto Presidente da
Associação de Pais (associação esta com estatutos aprovados em Diário da República) e que
nunca tal condição foi colocada para se proceder às obras, pelo que solicitou cópia do referido
documento. --------------------------------------------------------------------------------------------- Passou-se a seguir à intervenção do público presente, tendo tomado a palavra a Sra. D.
Sónia Tavares, representante dos pais do Jardim de Infância de Fradelos, a solicitar à Junta a
cedência das barraquinhas para a festa de fim de ano letivo, que terá lugar no próximo dia
treze de junho.-----------------------------------------------------------------------------------------Alertou também para as condições de segurança naquele estabelecimento de ensino, uma
vez que o mesmo se situa numa descida muito acentuada, onde os carros circulam a grande
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velocidade, sem respeitar as regras, tanto que já

houve um acidente que envolveu um adulto

e uma criança; não há nas imediações qualquer sinal de aproximação de escola, nem grade de
proteção à entrada; no interior do espaço escolar existe uma rede sobre o muro divisório, que
as crianças trepam com facilidade e podem cair. ---------------------------------------------------Informou que em fevereiro passado, dirigiram uma carta à autarquia, mas não obtiveram
resposta; entretanto a Junta de Freguesia agendou uma reunião com a Sra. Vereadora do
pelouro, no final de março, e ficou de se deslocar à escola um técnico camarário, o que ainda
não se verificou. Conforme informada, a Junta de Freguesia não terá competências neste
dominio. ------------------------------------------------------------------------------------------------Neste ponto, Pedro Santos declarou que corrobora a efetiva perigosidade daquela via,
que bem conhece e sugeriu cortar o trânsito num dos sentidos, uma vez que há uma via
alternativa. --------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou agora a palavra a Sra. Vogal Tesoureira para informar que, como é sabido da
população, as barraquinhas da junta se encontram numa IPSS da freguesia, à qual já foi
dirigida correspondência no sentido de as devolver à junta, mas até ao presente não obtiveram
qualquer resposta.-------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que quanto à situação do trânsito relatada junto ao Jardim de Infância de
Fradelos, esta Junta irá diligenciar pela sua rápida resolução junto da Câmara Municipal.--------E não havendo mais intervenções, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por
encerrada esta sessão, eram 23.50h -------------------------------------------------------------Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada
pela Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia

___________________________________________________________
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O Primeiro Secretário

___________________________________________________________

O Segundo Secretário

___________________________________________________________
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