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 8 - 2017/2021

Sessão Ordinária de setembro de 2018
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia
de Freguesia da Branca, presidida pela sua Presidente, Sandra Margarida Pereira
Marcelino, secretariada pela primeira Secretária Eugénia Liliana Rios Viegas e pelo
segundo Secretário Carlos Manuel Almeida Silva, com a presença dos seguintes
membros: Marisa Abranches Almeida, Jorge Aurélio Silva Almeida, Luis Serafim
Baptista da Silva, Nuno Miguel Fernandes Silva e José Manuel Sousa Soares, do
CDS/PP; António Daniel Pinto dos Rios, do PSD. --------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela
Coelho, o Secretário, Milton César Silva Lopes e o Tesoureiro, Daniel Aguiar da
Silva Pintor. ------------------------------------------------------------------------------Declarada aberta a sessão pela Sra. Presidente da Assembleia, deu-se início à
análise dos assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia,
que se transcreve:-----------------------------------------------------------------------A)

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

B)

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

C)

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

1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior;-----------------------2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia;--3. Apreciação e votação de Proposta de Atribuição de Nome de Caminho; ---4. Aprovação

em

minuta

do ponto

3

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. -------------------------------------------A) Expediente e informações a prestar pela Mesa------------------------
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A Presidente da Mesa informou ter recebido convites: da Câmara Municipal de
Albergaria-a-Velha para a inauguração dos Espaços do Cidadão de Albergaria e da
Branca, no dia 25 de julho de 2018, e do Grupo Etnográfico Memórias e Tradições,
para o Festival Sons, Sabores e Cores D'Outono, no dia 30 de setembro. -----------B) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ JORGE ALMEIDA (CDS) - Destacou os eventos Passeio Sénior a Fátima e
Rock in Branca, realizados pela Junta de Freguesia e a inauguração do Espaço do
Cidadão na Branca, que vem servir a população da freguesia e não só. Referiu a
utilidade que tem a divulgação de ofertas de emprego pela Junta de Freguesia nas
suas redes sociais. Bem assim as escavações no Monte São Julião que decorreram
em agosto. Elogiou ainda a realização do Trail das Terras do Caima, do Live in J, da
JOBRA, que mais uma vez se revelou um evento marcante; a participação de
Catarina Ferreira, da JOBRA, no Campeonato do Mundo de Montanha, em
representação de Portugal, onde ficou em 54º lugar; a conquista do título de
campeão distrital absoluto de fundo por António Fontoura Pereira, na columbofilia;
o Prémio Heritage in Motion 2018 atribuido a Sérgio Pereira e Que Cena, pelo filme
do Museu Poros e o primeiro lugar alcançado pela ARMAB no certame internacional
de bandas em Valencia, Espanha. Por fim, questionou como havia decorrido o início
do ano letivo nas escolas da freguesia. ------------------------------------------------- NUNO SILVA (CDS) - Em primeiro lugar, elogiou as obras levadas a cabo
no salão nobre, que resultaram num excelente trabalho. Referiu as escavações
arqueológicas no Monte São Julião, o Rock in Branca, a inauguração do Espaço do
Cidadão, o prémio ganho pela ARMAB em Valencia e a atleta Catarina Ferreira e
treinador Francisco Soares da Jobra. Acrescentou a caminhada dos 10 anos de luta
contra a A32, questionando se há alguns avanços neste assunto. Por fim, prestou o
seu elogio à realização de mais um Passeio Sénior a Fátima, que mais uma vez se
revelou ter sido um sucesso. ------------------------------------------------------------- LUIS SERAFIM SILVA (CDS) - A popósito da contratação e progressão na
carreira de uma funcionária da Junta de Freguesia que serviu de base a
comentários nas redes sociais e a uma publicação no Tugaleaks, questionou se
tinha havido algum pedido de esclarecimento ou informação à Junta por alguém da
Branca, ao que disse lamentar que haja pessoas que tentam atingir a dignidade das
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pessoas envolvidas desta forma sem sequer tentar saber primeiro a verdade das
coisas, tanto mais que hoje em dia é muito fácil espalhar rumores e falsidades
como se verificou no caso. Assim, solicitou esclarecimentos acerca do que
realmente se passou a fim de serem afastadas quaisquer dúvidas que ainda
pudessem existir. ------------------------------------------------------------------------- JOSÉ SOARES (CDS) - Questionou o motivo pelo qual não se realizou este
ano a Festa do Emigrante, como era costume. ----------------------------------------Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia
referiu que subscrevia todas as referências às pessoas e entidades feitas pelos
membros porque merecidas. Quanto ao Espaço do Cidadão, referiu ser uma grande
conquista para a freguesia pelo vasto leque de serviços que passaram a estar aqui
disponíveis, sendo que o custo das obras foi suportado pela Câmara Municipal.
Referiu a grande importância das escavações arqueológicas na freguesia. Quanto à
Festa do Emigrante, esclareceu que o grupo polaco que era para vir atuar este ano
cancelou a sua vinda nessa semana por dificuldades próprias, e como já era muito
em cima da hora decidiu-se não fazer o evento nestas condições. Relativamente à
questão da contratação e respetiva progressão na carreira da funcionária da Junta
de Freguesia, prestou os esclarecimentos que são os constantes da declaração que
se junta como Anexo I. Quanto à questão da A32, informou que ainda não houve
grandes desenvolvimentos, continuando a luta pelo levantamento de todas as
condicionantes o que ainda não se conseguiu. Aproveitou para elogiar a AURANCA e
a sua atividade porque tem sido quem tem estado mais empenhada nesta situação.
Finalmente, disse que o arranque do ano letivo decorreu normalmente, sendo que
tudo o que era da competência da Junta de Freguesia foi feito atempadamente. ---C) Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior -----------------A Presidente da Mesa esclareceu que, como habitual, a proposta da ata foi
enviada com a devida antecedência a todos os membros para que pudessem
apresentar sugestões de alteração, sendo que não foram apresentadas quaisquer
sugestões. Informou ainda que, nos termos da lei, na votação da ata só poderão
intervir os membros que estiveram presentes na respetiva sessão. De seguida,
passou-se à votação. ---------------------------------------------------------------------
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VOTAÇÃO: Posta a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 7
(sete) votos a favor, dos membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de António Rios,
do PSD. Não participou na votação, por não o poder fazer nos termos acima
descritos, o membro Eugénia Viegas, do CDS. ----------------------------------------2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia ---O Presidente da Junta de Freguesia referiu que na informação prestada estão
espelhadas todas as atividades da Junta, mais se disponibilizando para prestar os
esclarecimentos tidos por necessários. -------------------------------------------------A Presidente da Mesa solicitou inscrições relativamente a este ponto, mas
não houve intervenções a registar. -----------------------------------------------------3. Apreciação e votação de Proposta de Atribuição de Nome de
Caminho ----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que se trata do Caminho
de Ribel, em Albergaria-a-Nova. --------------------------------------------------------A Presidente da Mesa solicitou inscrições relativamente a este ponto, mas
não se tendo verificado nenhuma, colocou-o a votação. ------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de Atribuição de Nome de Caminho
foi aprovada por maioria, com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS,
e 1 (uma) abstenção, de António Rios, do PSD. ---------------------------------------4. 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. -----------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta à votação, foi a ata em minuta aprovada por unanimidade.
--------------------------------------------------------------------------------------------D) Período de intervenção do Público -------------------------------------Solicitou a palavra Cristina Valente, das Relvas, referindo a falta de limpeza
dos passeios na EN1 e questionou se a Junta de Freguesia já tinha solicitado à I.P.
essa limpeza. Acrescentou ter verificado há dois anos a esta parte que funcionários
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da Junta de Freguesia fazem a limpeza de parte dos passeios no lugar de
Albergaria-a-Nova, pelo que poderiam fazer o resto da extensão daquela via na
freguesia. Perguntou também onde poderá consultar o procedimento relativo às
obras do salão nobre, até porque não está publicado no portal base.gov. Disse que
ainda aguardava a entrega de documentação em falta que havia solicitado
anteriormente pelo que reiterou esse pedido. Questionou ainda qual a vaga aberta
e aprovada em Assembleia de Freguesia para a funcionária Ana Rosa Martins. -----Luis Silva, das Laginhas, questionou qual foi o custo do Rock in Branca 2018;
se a empresa Oriente Expoente ainda presta serviços à Junta de freguesia e, se
sim, qual o valor da avença mensal. Referiu ainda que a Junta de Freguesia tem
duas funcionárias administrativas: Natacha Cristina Ferreira Ribeiro e Ana Rosa
Esteves Martins. A Junta decidiu utilizar o programa de integração de precários no
estado para vincular a funiconária Ana Martins à função pública e, logo de seguida,
recorreu ao programa de mobilidade para a passar para a carreira de técnica
superior, nível 11, com o salário de € 995.91 (novecentos e noventa e cinco euros,
noventa e um cêntimos). A funcionária Natacha Ribeiro ainda presta serviços a
recibo verde e tem mais antiguidade que a funcionária Ana Rosa Martins.
Atendendo aos fins do programa lançado pelo Governo, qual a razão para a
vinculação da funcionária mais recente, tanto mais que na mesma altura
vincularam mais dois funcionários para a função de cantoneiros (Francisco
Fernando Marques e António Pires da Silva). Perguntou ainda porque é que a Mesa
da Assembleia não publicita os editais no site e na página de facebook da Junta. --Óscar Mortágua, de Casaldima, questionou sobre o acesso que está a ser
aberto nas Laginhas e que vai servir a nova Zona Industrial, pois lhe parece que
não será adequado aos veículos de grandes dimensões que lá vão passar; além de
que considerou que a Branca não precisa de outra zona industrial porque já está
bem servida com o que tem no presente. Referiu que a placa indicativa dos limites
da freguesia colocada na Zona Industrial de Albergaria não está no sítio correto e
por isso deve ser corrigida. -------------------------------------------------------------Relativamente à questão da publicitação dos editais, a Presidente da Mesa
da Assembleia esclareceu que a intervenção no site e página de facebook passa
pelos elementos da Junta, pelo que solicitou que de futuro procedam a essa
publicação. --------------------------------------------------------------------------------
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Após o que o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a nova
UOPG da Branca é muito bem vinda e vai beneficiar muito a freguesia até porque já
há interessados em se instalar lá; reconheceu que a placa de limitação da freguesia
não está bem colocada, mas a responsabilidade é da I.P. e já está assim há muitos
anos. Informou que o Rock in Branca é um evento de apoio às bandas de garagem
da freguesia, sendo que este ano a Junta contratou uma empresa para gerir todo o
evento, o que custou € 4.000 ,00 (quatro mil euros), acrescido de IVA. O serviço de
consultoria prestado pela empresa Oriente Expoente tem o custo mensal de €
180,00 (cento e oitenta euros), mais IVA. Relativamente à questão das funcionárias
remeteu para as explicações prestadas anteriormente. Quanto à limpeza dos
passeios da EN1, esclareceu que têm sido enviadas diversas comunicações à I.P. a
solicitá-la, tendo a última resposta recebida sido no sentido de que os trabalhos
seriam feitos em outubro; mais esclareceu que a limpeza feita por funcionários é
apenas no troço do percurso onde passa a procissão por ocasião da festa, como
fazem em todos os lugares da freguesia. Por fim, informou que o processo das
obras do salão nobre foi organizado pela Câmara Municipal. -------------------------Cristina Valente solicitou que lhe fosse fornecido o mapa de pessoal da
Junta de Freguesia. Acrescentou que a Junta de Freguesia poderia sugerir à Câmara
Municipal a criação de uma faixa para circulação dos peões em segurança na
estrada da Senhora do Socorro pois tem constado que muitos circulam pela via de
rodagem de forma que não é segura. --------------------------------------------------Gonçalo Marques, de Albergaria-a-Nova, dirigiu um louvor à cultura e ao
desporto da freguesia, às associações e todas as empresas que as apoiam; disse
que a expansão da Zona Industrial é de extrema importância para a freguesia
porque é fonte de criação de emprego, de crescimento económico e de qualidade
de vida para as pessoas. Acrescentou que a recolha do lixo está a ser feita de
forma muito desadequada, e não respeita o contrato pelo que podia e devia ser
feita alguma coisa em relação a isso, mais questionando se a Junta de Freguesia
poderia ter alguma intervenção neste caso. -------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia disse que este é um problema comum
a outros municípios e que ao que sabe a Câmara já está a tratar do assunto. -------
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de
todos, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e duas horas e 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.---------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia

__________________________________________________________
A 1ª Secretária
___________________________________________________________
O 2º Secretário
___________________________________________________________
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