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ATA N.º 7- 2013/2017 

 

      Sessão Ordinária de setembro 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia da Branca, 

presidida pela sua Presidente, Sandra Margarida Pereira Marcelino, secretariada pelo Primeiro 

Secretário, José Joaquim Ribeiro da Silva e pelo Segundo Secretário, Carlos Manuel Almeida 

Silva, com a presença dos seguintes membros: Isabel Maria Domingues Marques, Jorge Aurélio 

Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva, Sandra Cristina Tavares da Silva, do CDS/PP, e 

Ângelo José de Jesus Soares, Olga Marques Santos Ladeira, Abílio José Nunes Rodrigues, Lúcia 

Maria Azevedo Antão, Sérgio José Silva Pereira e Ana Filipa Jesus Figueiredo, do PPD/PSD.------ 

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

o Sr. Secretário, José Soares, a Sra. Tesoureira, Cristina Valente, e os Vogais Daniel Pintor e 

Milton Silva Lopes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Declarada aberta a sessão pela Sra. Presidente da Assembleia, deu-se início à análise dos 

assuntos agendados para a presente Sessão, conforme a Ordem do Dia, que a seguir se 

transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Leitura e aprovação das atas das assembleias anteriores; -------------------------------- 

2 – Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

relativa à atividade e da situação financeira desta; -------------------------------------------------- 

3 – Apreciação e votação da Modificação ao Orçamento (3ª Revisão); ----------------------- 

D) Período de intervenção do público; ---------------------------------------------------------- 

E) Aprovação em minuta do ponto 3, para efeitos da sua imediata executoriedade, 

conforme artigo 57.º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------- 

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

Foram prestadas algumas informações pela Sra. Presidente da Mesa, nomeadamente, 
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quanto à aprovação pela Assembleia Municipal do Regulamento de Apoio ao Arrendamento 

Urbano para Fins Habitacionais e algumas alterações introduzidas na toponímia da freguesia, 

designadamente, em Albergaria-a-Nova. ------------------------------------------------------------- 

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

Nuno Silva, da bancada do CDS-PP, felicitou o executivo relativamente a algumas 

iniciativas realizadas recentemente, como, por exemplo, caminhadas solidárias, Fon Zon, as 

comemorações dos vinte e cinco anos de elevação da Branca à categoria de Vila e o “Rock in 

Branca”, entre outras. --------------------------------------------------------------------------------- 

Olga Ladeira felicitou a Junta de Freguesia pela homenagem feita aos ex-Presidentes de 

Junta, ressaltando que foi um evento muito importante e bem conseguido e que vai ficar na 

história da freguesia.----------------------------------------------------------------------------------- 

Fez, no entanto, um reparo, tendo referido que o Dr. Flausino Silva deveria ter sido 

convidado a título pessoal, ter estado presente na plateia e ter sido chamado ao palco a 

intervir, visto ter sido ele o grande mentor da já citada elevação da Branca à categoria de Vila; 

pelo que sabe o convite terá sido apenas dirigido à Probranca. ------------------------------------- 

Questionou o executivo sobre como estão a decorrer os trabalhos na ponte de Albergaria-

a-Nova e qual a previsão do seu términus. Perguntou, igualmente, se a Junta de Freguesia está 

a fazer alguma pressão sobre a “Estradas de Portugal” para a conclusão das obras.--------------- 

Tomando a palavra, Lúcia Antão solicitou que o envio prévio das atas aos membros da 

Assembleia de Freguesia, para apreciação, fosse feito juntamente com os documentos anexos 

pertinentes. Referiu ainda a falta de informação, por parte da Junta de Freguesia, aos 

habitantes da Branca, sobre a discussão pública do PDM, que é um documento muito 

importante para a freguesia.--------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, Abílio Rodrigues felicitou o executivo pelo evento que trouxe à Branca um 

rancho da Sérvia, referindo que foi um momento único. -------------------------------------------- 

Ressaltou que o Regulamento do Cemitério deveria ter a assinatura da Senhora Presidente 

da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao aspeto gráfico do site da Junta referiu estar muito melhor que antes, mas que 

ainda há alguns melhoramentos a fazer. Aproveitou ainda para questionar o executivo sobre o 

ponto de situação do processo da A32, no que toca ao traçado na Branca.------------------------- 
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Tomando a palavra, Nuno Silva questionou o executivo relativamente à forma como 

decorreu a abertura do ano lectivo nas escolas da freguesia e bem assim quais são, no 

presente, as responsabilidades da Junta de Freguesia nessa área.---------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia questionou se Junta de Freguesia estaria a 

pensar retirar a areia dos parques infantis das escolas ou se iria continuar como está, alertando 

para a falta de higiene que se verifica nesses espaços que são muito procurados por animais, 

designadamente, cães e gatos, além da areia que é levada para dentro das salas de aula e 

espaços comuns da escola. ---------------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para 

prestar os devidos esclarecimentos às questões formuladas, ao que o mesmo  respondeu que o 

Dr. Flausino Silva foi convidado para as cerimónias comemorativas dos vinte e cinco anos da 

elevação da Branca à categoria de vila, primeiro através de diversas chamadas telefónicas que 

o próprio fez, mas que não tendo conseguido falar com o mesmo nem obtido chamada de 

retorno, lhe dirigiu vários mail´s e mesmo mensagens escritas (sms´s), conforme registos que 

conserva. Disse ainda que, em face disso, entregou um convite em mão ao filho, Nuno Silva, 

mas dirigido expressamente ao Dr. Flausino, uma vez que apesar das suas diversas tentativas 

nunca o conseguiu contactar, nem obteve resposta às mensagens de texto que lhe enviou.------ 

No que toca às obras na ponte em Albergaria-a-Nova, frisou que foram feitas pela Junta 

de Freguesia, várias reclamações à “Estradas de Portugal”, em virtude dos manifestos atrasos 

no decorrer das obras, mas nenhuma obteve ainda resposta. Mais disse que chegou 

inclusivamente a questionar o encarregado da obra sobre a data de conclusão dos trabalhos, o 

qual lhe referiu que o previsto seria o corrente mês de setembro. ---------------------------------- 

Lúcia Antão, como sugestão, referiu que seria interessante remeter um ofício à “Estradas 

de Portugal”, em nome da Assembleia de Freguesia, como forma de pressionar mais aquela 

entidade.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente a A32, e pelo que sabe as obras ainda não arrancaram em qualquer dos 

sentidos, o Presidente do Executivo mais informou ter havido reuniões com o Ministério da 

Economia e com várias câmaras, designadamente as de Albergaria-a-Velha, Águeda e Sever do 

Vouga, nas quais foi apresentada uma proposta alternativa para o respectivo traçado. Referiu 

ainda que foram feitos estudos de impacte ambiental.----------------------------------------------- 
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No que toca ao início do ano lectivo, salientou que o mesmo decorreu com normalidade na 

freguesia da Branca, tendo já tido a oportunidade de dar os parabéns à Vereadora da Câmara 

Municipal responsável pelo pelouro. Referiu ainda que uma semana antes o executivo havia já 

entregue, em todas as escolas da freguesia, os produtos de higiene e limpeza necessários, de 

cujo fornecimento agora é responsável, ao abrigo nas novas competências que foram delegadas 

às Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 

Tomando a palavra, Lúcia Antão ressaltou que o espaço reservado para a A32 continua 

inscrito no PDM. No entanto, referiu que, pela informação que conseguiu obter, os Estudos de 

Impacte Ambiental não estariam a ser realizados, ao que o Presidente da Junta contrapôs, 

dizendo que tem a informação que os mesmo já começaram a ser elaborados, embora não o 

possa provar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomando a palavra, Ângelo Soares alertou que a A32, sendo uma Parceria Público-Privada 

do Governo anterior, em que inclusivamente já houve concessão a um privado, poderá ser uma 

realidade rapidamente e no espaço inicialmente previsto; por outro lado, o PDM já poderia 

contemplar um outro espaço canal, por exemplo, o da proposta agora referida. ------------------  

O Presidente do Executivo disse que a Junta de Freguesia está a pugnar para tentar 

deslocalizar o traçado da A32 mais para nascente. -------------------------------------------------- 

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

1 - Leitura e aprovação das atas das sessões anteriores. ----------------------------- 

Posta à votação, a Ata nº 4, de 6 de junho de 2014, foi aprovada por unanimidade, com 

as respectivas alterações. ----------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente às Atas n.ºs 5 e 6, de 14 e 20 de Junho, respetivamente, foram aprovadas 

por maioria, com as devidas alterações, com a abstenção de Sérgio Pereira. ---------------------- 

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

Freguesia relativa à atividade e da situação financeira desta. ----------------------------- 

Ângelo Soares realçou o facto da Junta de Freguesia apresentar a informação que era 

legalmente devida e questionou sobre as competências da Junta de Freguesia, designadamente: 

a) Se a junta já foi ouvida pela Câmara Municipal sobre o planeamento urbanístico da 

Freguesia, e se sim, se teve voz ativa nisso;---------------------------------------------------------- 

b) Se a manutenção dos espaços verdes e limpezas das valetas têm a ver com o 
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protocolo;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Se a limpeza dos recreios das escolas foi promovida pela Junta de Freguesia; ----------- 

d) Se a Junta só coloca os espelhos e os sinais de trânsito ou também os compra; --------- 

e) Quanto custou o “Rock in Branca” e a Festa do Emigrante; -------------------------------- 

f) Se houve, por parte da Junta de Freguesia, a cedência de algum espaço às Associações; 

g) Que valores foram gastos nas reparações feitas nas escolas de Fradelos, Souto e 

Albergaria-a-Nova; ------------------------------------------------------------------------------------- 

h) De que forma foram feitas e que custos tiveram outras atividades, como, por exemplo, 

a promoção do comércio local. ------------------------------------------------------------------------ 

Ao que o Presidente do Executivo respondeu: ------------------------------------------------- 

a) Que esteve reunido com vários técnicos da Câmara Municipal para falar sobre vários 

assuntos relativos à Junta de Freguesia, nomeadamente, a propósito da revisão do PDM; ------- 

b) Respondeu afirmativamente; ---------------------------------------------------------------- 

c) A limpeza dos recreios foi feita pelo pessoal dos estágios do IEFP; ----------------------- 

d) Que a Junta já adquiriu alguns espelhos mas a Câmara também já cedeu alguns; a 

Junta de Freguesia dispõe de uma verba de € 6.000,00 (seis mil euros), onde pode amortizar 

estas aquisições. --------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Que os custos relativos ao “Rock in Branca” correspondem ao custo do aluguer do palco 

- € 225,00 (duzentos e vinte e cinco euros), a que acresce o custo da licença € 59,20 

(cinquenta e nove euros e vinte cêntimos). ---------------------------------------------------------- 

Por sua vez, a “Festa do Emigrante” teve os seguintes custos para a Junta de Freguesia: € 

199,50 (cento e noventa e nove euros, cinquenta cêntimos), pelo jantar com o Rancho da 

Sérvia, no qual estiveram presentes 44 (quarenta e quatro) pessoas e € 29,00 (vinte e nove 

euros), pela licença; ----------------------------------------------------------------------------------- 

f) O Grupo "Ecos da Memória" apenas usou o coreto no fim de semana da Festa do 

Emigrante; assim como todas as demais coletividades o podem usar. ----------------------------- 

h) No site da Junta faz-se referência a todas as entidades comerciais da freguesia. -------- 

A este propósito, Ângelo Soares sugeriu que se use a expressão "divulgação" em vez de 

"promoção". -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lúcia Antão sugeriu que os alunos dos cursos técnicos de turismo, ainda que de escolas de 
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outras localidades, pudessem participar nos inquéritos aos comerciantes. ------------------------- 

Abílio Rodrigues questionou o motivo pelo qual algumas obras, equipamentos e outros 

trabalhos não foram integrados no relatório apresentado. ------------------------------------------ 

Nuno Silva felicitou a Junta de Freguesia pela apresentação do relatório da atividade do 

executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ângelo Soares ressaltou que, relativamente à receita, a transferência de impostos - IMI - 

teve um aumento de € 800,00 (oitocentos euros) para € 5000,00 (cinco mil euros) e que a 

transferência da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia foi de € 27 000,00 (vinte e sete 

mil euros), o que acha pouco pois corresponde apenas a 33% (trinta e três por cento) do valor 

total e questiona se até ao final do ano a Junta de Freguesia irá receber toda a verba a que tem 

direito; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A este passo, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu muito brevemente que aqui 

também se inclui a verba relativa aos espaços verdes. ---------------------------------------------- 

Relativamente às Despesas, Ângelo Soares salientou os valores das remunerações certas 

e permanentes do funcionário da Junta e respetivos subsídios e a comparticipação do meio 

tempo do membro do executivo; destacou também a verba de € 24.000,00 (vinte e quatro mil 

euros), para aquisição de serviços, paga até agosto de dois mil e catorze, que se traduz numa 

diferença de cerca de € 114.000, 00 (cento e catorze mil euros), da previsão inicial. ------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia interveio dizendo que a verba atribuida pelo meio 

tempo da Tesoureira é ligeiramente inferior ao iniciamente previsto e que a aquisição de 

serviços decorre ao abrigo do Protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal; por outro lado, o recurso aos estágios do IEFP permite uma grande poupança de 

dinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ângelo Soares disse ainda que, pelas suas contas, a Junta de Freguesia “está rica” e que 

tem um saldo positivo de mais de € 83.000,00 (oitenta e três mil euros). ------------------------- 

A título de comentário à nota final da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, 

lembrou ainda que se está a entrar no quarto trimestre do ano e que todas as obras que 

estavam previstas no plano de atividades continuam por realizar, designadamente, as obras no 

salão nobre da Junta de Freguesia, o quiosque no cemitério, a capelinha/ espaço coberto para 

as últimas orações no cemitério, o Skate Park, o circuíto de manutenção, a limpeza do Rio 
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Jardim, e que, desta forma, vai ser difícil cumprir o referido plano de atividades até ao fim do 

ano. Propõe, por isso, que o Executivo faça uma revisão orçamental que contemple estas 

situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que: ------------------------ 

- Relativamente ao salão nobre, as obras ainda não estão a decorrer porque a Junta irá 

apresentar uma candidatura na CCDRC para se obter uma comparticipação até trinta por cento 

do custo da obra; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Está também em apreciação um projeto da Câmara Municipal/ Arquiteto Eduardo para o 

quiosque do cemitério e que, em príncipio, ainda este ano será lá colocado; ---------------------- 

- O projeto do Skate Park já está concluído, assim como o concurso público que decorreu 

até dezassete de setembro, pelo que pensa que dentro de aproximadamente um mês e meio as 

obras possam arrancar; quanto ao circuito de manutenção, conta que até final do ano esteja 

pronto, esclarecendo ainda que essa é uma obra da Câmara Municipal; --------------------------- 

- Quanto á limpeza do Rio Jardim, aduziu que foi já entregue o orçamento para se 

iniciarem os trabalhos, pelo que irá começar a ser limpo na semana em curso; ------------------- 

Acrescentou ainda que foram introduzidas novas regras, pelo que todos serviços, mesmo 

os mais pequenos, nomeadamente, nas escolas, têm que ser requisitados por escrito, por 

exemplo, por e-mail, para que tudo fique registado, e caso assim não seja, não serão 

atendidos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto às obras na estrada do Padrão a Fradelos, informou que foi pedido o saneamento 

do Alto de Fradelos para o Palhal, pelo que de momento a colocação de novo piso ficará a 

aguardar; por fim, acrescentou ainda que a Junta de Freguesia irá colocar lombas em todas as 

vias junto a escolas, para controlar a velocidade dos veículos. ------------------------------------- 

Abílio Rodrigues interveio alertando que nas sucessivas pavimentações das ruas, vai 

subindo a altura do "tapete", o que depois provoca a entrada da água das chuvas nos pátios e 

habitações, quando chove mais; questionou ainda se a Junta tem algum prazo legal para pagar 

as dívidas antigas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta respondeu que a Junta já recebeu várias cartas a exigir o 

pagamento e por isso recorreu aos serviços de um advogado para tentar solucionar esta 

situação. A Junta de Freguesia quer efetivamente solver esses compromissos, mas desde que a 
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situação seja legalizada, ou seja, que obedeça à “Lei dos Compromissos”. Mais disse que não irá 

pagar nenhuma fatura que não tenha registo legal (número de requisição e número de 

cabimento) e bem assim não assumirá a responsabilidade de cabimentar agora faturas que não 

cumpriram na altura os requisitos legais, para não incorrer ele próprio em ilegalidade. De resto, 

e desde que as entidades competentes autorizem esse pagamento, a Junta de Freguesia 

pagará, até porque a situação o incomoda bastante. ------------------------------------------------ 

3 - Apreciação e votação da Modificação ao Orçamento (3ª Revisão): -------------- 

Relativamente a este ponto, e após a respetiva apreciação e votação, a Modificação ao 

Orçamento (3.ª Revisão) foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------- 

O Presidente do Executivo aproveitou ainda para agradecer ao Branca Ativa Sport Clube - 

Componente Cultural - Grupo Etnográfico Ecos da Memória os ramos de flores colocados na 

entrada das instalações da Junta de Freguesia bem como no Salão Nobre. ------------------------ 

D) - Período de intervenção do público: ------------------------------------------------ 

Milton Silva aproveitou apenas para referir que, a propósito da areia nos recintos 

escolares, na instituição que a filha frequenta, os meninos andam de pantufas na sala para não 

levarem a areia do recinto exterior lá para dentro, pelo que esta será uma forma fácil de 

resolver essa situação. --------------------------------------------------------------------------------- 

E) - Aprovação em minuta do ponto 3, para efeitos da sua imediata 

executoriedade, conforme artigo 57.º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

No que toca a este ponto, sujeita a votação, foi aprovada por unanimidade. ---------------- 

E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia deu por 

encerrada a sessão, eram vinte e três horas. -------------------------------------------------------- 

Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte 

gravação de tudo quanto ocorreu na Sessão, e vai ser assinada pela Mesa.------------------------ 
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A Presidente da Assembleia de Freguesia 

___________________________________________________________ 

 

O Primeiro Secretário  

___________________________________________________________ 

 

O Segundo Secretário 

___________________________________________________________ 


