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ATA N.º 11 - 2013/2017

Sessão Ordinária de 30 de junho de 2015

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, no Salão Nobre da Junta de

Freguesia, pelas vinte horas e trinta minutos, 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,

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

Maria Azevedo Antão e Ana Filipa Jesus Figueiredo, do PSD.----------------------------------------

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

Secretário, José Manuel Sousa Soares, a Tesoureira, Cristina Gonçalves Valente e os Vogais

Daniel Aguiar da Silva Pintor e Milton César Silva Lopes. --------------------------------------------

Faltou justificadamente Sérgio José Silva Pereira, do PSD. -----------------------------------

Declarada aberta a sessão pela Senhora 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) Evocação do 26º Aniversário de Elevação da Branca a Vila; -------------------------------

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

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

1 – Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior; ---------------------------------------

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

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

3 – Proposta de Anulação de Quotas - ANAFRE; -----------------------------------------------

4. Cemitério - Anomalias Processuais; ----------------------------------------------------------

5. Aprovação em minuta do ponto 3 e 4, para efeitos da sua imediata executoriedade,
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conforme o artigo 57º, número 3 da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro.-------------------------

6. Período de intervenção do público. -----------------------------------------------------------

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

Não houve informações a prestar.---------------------------------------------------------------

B) Evocação do 26º Aniversário de Elevação da Branca a Vila -------------------------

- Ângelo Soares referiu que todos os anos havia algumas atividades por ocasião do

aniversário de elevação da Branca a Vila, o que não aconteceu este ano, pelo que deixa este

reparo. Pensa que se deveria manter o que habitualmente se fazia, nomeadamente a realização

de uma Sessão Solene da Assembleia de Freguesia. (conforme documento que se junta como anexo I). --

- Jorge Almeida salientou o orgulho dos branquenses em viverem na vila da Branca, cujo

passado histórico importa valorizar; frisou também o facto da Branca ser uma vila elogiada

pelas freguesias vizinhas e mesmo por concelhos vizinhos, como sendo a terra com melhor

evolução e com melhores condições para se viver. Enalteceu aqueles que estão com a Branca e

que se preocupam com a sua evolução e bem-estar, dizendo que devemos servir a Branca e

não servirmo-nos da Branca. Referindo-se à população mais jovem, considerou que importa

incentivar e galvanizar a sua participação, por todo o potencial que representa para a terra.

(conforme documento que se junta como anexo II).-------------------------------------------------------------

Seguidamente, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que referiu

desde logo a importância do Dr. Flausino Silva no processo de elevação da Branca a vila; a

relevância da juventude e dinâmica de todas associações e IPSS's da freguesia que muito têm

feito ao longo dos anos pelas suas gentes; a importância do setor empresarial, em diferentes

quadrantes da economia, demonstrativa da nossa capacidade de inovar; referindo-se em

particular à ARMAB, que comemora o seu 75º aniversário, e ao CMJ, que levam o nome da

Branca muito longe, além de todas as outras associações que merecem o nosso reconhecimento

pelo seu contributo por uma Branca mais solidária e capaz. Destacou ainda as alterações

introduzidas ao PDM e a luta que há ainda a travar  com a questão da A32. (conforme documento

que se junta como anexo III). -------------------------------------------------------------------------------
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Depois, tomando a palavra, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de

Freguesia agradeceu a presença dos presentes e evocando a celebração do 26.º aniversário da

elevação da Branca à categoria de vila referiu que muito tem sido feito na freguesia mas

também muito há ainda por fazer, apelando desde logo ao Sr. Presidente da Junta no sentido

de ouvir os apelos da Assembleia de Freguesia, que concerteza vão ser muitos, a fim de se

proporcionar o necessário desenvolvimento da  freguesia. ------------------------------------------

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

- Sandra Silva, do grupo do CDS/PP apresentou uma proposta de louvor a Lídia Patrícia

Paralta Henriques Gomes, a jornalista que assina os trabalhos como “Lídia Paralta Gomes”, pelo

facto de ter recebido o prémio “Vítor Santos – Revelação Imprensa Escrita 2015”, atribuído pelo

CNID - Associação dos Jornalistas do Desporto. Fez ainda uma resenha curricular da visada

(conforme anexo IV que se junta).----------------------------------------------------------------------------

O grupo do PSD também se associou a este voto, pelo que o mesmo foi aprovado por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------

- Olga Ladeira felicitou, em nome do grupo do PSD, os dirigentes, professores, alunos e

demais colaboradores do Conservatório de Música da Jobra pelo “grandioso” espetáculo que

proporcionaram no sábado, dia 27 de junho, junto ao CCB – Centro Cultural da Branca, com

música, dança, teatro e muita cor, no âmbito dos festejos do encerramento do ano letivo

2014/2015, digno de ser coberto por qualquer canal televisivo, dizendo igualmente que a

Assembleia e a Junta de Freguesia deveriam acarinhar e apoiar este projeto no próximo ano,

como forma de promover e dar a conhecer melhor a Branca. ---------------------------------------

- Ângelo Soares apresentou um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Professor

Doutor Ferraz de Abreu, fundador do PS, e que não obstante ser de Sever do Vouga, foi o

segundo subscritor da proposta de elevação da Branca à categoria de vila. -----------------------

Todos os membros se associaram a este voto, pelo que o mesmo foi aprovado por

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

Referiu também que na Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha, foi apresentada pelo

grupo municipal do PSD uma moção sobre segurança rodoviária no IC2/EN1, que atravessa a

nossa freguesia, a qual foi rejeitada e nem sequer chegou a ser discutida, o que lamenta uma
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vez que entende que todos os contributos são importantes para ajudar na resolução dos

problemas e por isso aquele documento devia ter sido discutido. (documento junto como anexo V). ---

- Sandra Silva, em nome do grupo do CDS/PP, felicitou a ARMAB pelos seus 75 anos e

pela realização da sua segunda gala; deu, igualmente, os parabéns à PROBRANCA pela

iniciativa "mês da Saúde"; ao Grupo Recreativo e Desportivo de Soutelo pelo torneio de futebol

que realizou; ao Branca Ativa pela Festa das Maias; fez referência ao passeio sénior a Santiago

de Compostela, em que a maior parte das pessoas envolvidas eram da Branca, e que decorreu

de forma muito positiva. Referiu também a afixação dos resultados das análises à água das

fontes da freguesia, os quais entretanto foram retirados por algumas pessoas mais mal

intencionadas, o que considera bastante negativo; elogiou a realização da caminhada solidária

do mês de maio, a favor dos Bombeiros Voluntários de Albegaria-a-Velha, uma parceria da

Junta de Freguesia e da Farmácia Confiança, em que participaram mais de 200 pessoas e

rendeu € 360,00 para aquela instituição. Parabenizou o trabalho da Junta de Freguesia pela

retirada da vegetação na zona envolvente ao estádio e skate park, questionando se irá ainda

melhorar-se aquele espaço. Fez uma referência, pela positiva, ao facto de os semáforos de

Soutelo já estarem a funcionar e, bem assim, à colocação de uma plataforma de acesso a

pessoas com deficiência e respetiva sinalização no cemitério. A este propósito, aproveitou para

elogiar a capacidade de liderança e de trabalho do Sr. Zeferino para com a equipa de

colaboradores do IEFP, que têm realizado um trabalho excelente. ----------------------------------

Tomando a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia disse que, relativamente à

qualidade água das fontes, o executivo mandou analisar a água das fontes mais requisitadas da

freguesia, mas só três têm água com níveis satisfatórios para consumo. Assim, nas fontes em

que a água apresentou valores menos próprios, a Junta de Freguesia afixou os relatórios das

análises juntamente com um documento do executivo que diz que a água é imprópria para

consumo. Acontece que, logo na noite após terem sido afixados, esses documentos foram

arrancados, o que considera não ser correto, e por isso a Junta está a pensar colocar uma

estrutura para afixação mais resistente. Mais referiu que se as pessoas pretendem continuar a

consumir a água sabendo que é imprópria, têm de assumir essa responsabilidade por si; não

podem é fazer com que outras pessoas, não o sabendo, consumam essa água e corram alguns

riscos por isso. -----------------------------------------------------------------------------------------
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A este propósito, Olga Ladeira sugeriu a divulgação dos resultados das análises da água,

por exemplo, na igreja. --------------------------------------------------------------------------------

Continuando, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia reconheceu, agradeceu e louvou

o bom desempenho do funcionário da Junta de Freguesia, Senhor Zeferino, na direção do grupo

de colaboradores do IEFP, pois que nunca o tinha feito, e os resultados estão a ser os melhores.

Quanto aos semáforos de Soutelo referiu que ainda bem que já estão em funcionamento,

até porque há muito que a Junta de Freguesia vinha alertando para o assunto. -------------------

Disse também que há muito a Junta de Freguesia vinha pedindo à Camara Municipal para

deixar retirar as sebes na envolvente da zona desportiva; e agora que o fizeram conseguiu-se

dar mais amplitude e visibilidade a todo aquele espaço, sendo que se pretende intervir agora ao

nível do passeio. Aliás, é pretensão do executivo, em parceria com a Câmara Municipal,

proceder à melhoria de todo o espaço envolvente à zona escolar e desportiva da Branca, que

bem o merece. -----------------------------------------------------------------------------------------

Quanto ao encerramento do ano letivo no CMJ, disse ter sido o maior evento de sempre

na Branca, o que é de elogiar. Deu os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e

Vereadora responsável pelo pelouro da Educação pelo apoio prestado à realização deste evento.

Relativamente à moção sobre segurança rodoviária no IC2/EN1 referiu que no final da

Assembleia Municipal teve oportunidade de falar com o membro municipal do PSD que a

apresentou e ainda ficou mais seguro do seu sentido de voto. Considera que é totalmente

infundada e o seu timing completamente desajustado. Assim, e se é sabido que quer a Junta de

Freguesia, quer a Câmara Municipal, quer a AURANCA lutam para afastar a A32 para nascente -

o mais possível - aproveitou para interpelar o Sr. Ângelo no sentido de, junto do seu partido,

saber em definitivo se defende o traçado alternativo a nascente ou um outro traçado a poente,

há muito "abandonado". Disse que a posição do CDS e da AURANCA é claríssima e lamenta que

a posição adotada pelo PSD na moção tenha sido aquela porque contrária a todos os esforços

que são no sentido de afastar o traçado o mais para nascente possível. ---------------------------

Acrescentou que no dia 26 de maio, dia seguinte ao do grave acidente em Albergaria-a-

Nova, a Junta de Freguesia fez uma exposição à Estradas de Portugal, dando conta dos graves

problemas de trânsito nesta via. (conforme documento que se junta como anexo VI). Entretanto, foi

colocada sinalização no local - aproximação de entroncamento e limitação de velocidade - mas
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pensa que tal não será suficiente para resolver este grave problema. ------------------------------

- Ângelo Soares, relativamente a este assunto, disse que há muito tempo que a sua

posição é coerente - defende um traçado o mais a nascente possível; mas não o choca que seja

a poente desde que não retalhe o núcleo central da freguesia. Pensa que a moção apresentada

o que quis foi alertar o Sr. Presidente da Câmara Municipal para se proteger e pressionar a

Estradas de Portugal. Disse também saber que para o local dos referidos acidentes já havia um

projeto de intervenção antigo, mas não sabe em que ponto se encontra. Entende que devemos

reforçar a nossa posição junto da Estradas de Portugal e nesse sentido, desde já, apoia o ofício

do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Continuou dizendo que o aumento do fluxo de trânsito

se deve muito à introdução de portagens pagas, mas pensa que não havia qualquer problema

em discutir aquela moção, que depois de votada podia ou não ser aprovada. ---------------------

Quanto ao evento do CMJ, ressaltou que efetivamente foi excecional e sabe que para o

próximo ano será para repetir; mas lamentou estar pouca gente da Branca e mais de fora, o

que nos deve preocupar porque revela que o povo tem tendência a não aderir muito a estes

eventos.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto à retirada das sebes na zona desportiva, reconhece que o resultado é muito

positivo; mas o estacionamento também tem de ser melhorado, assim como toda a zona devia

ser embelezada, nomeadamente, o espaço junto à paragem do autocarro em frente à escola. --

Relativamente à estrada de Fradelos, sugeriu a colocação de semáforos pois os carros

circulam a grande velocidade, e isto mesmo enquanto ainda decorrem os trabalhos e com a

devida sinalização dos mesmos. Desde já se mostrou disponível a prestar toda a colaboração

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto à agua das fontes, lamentou o sucedido, mas do que vê no seu dia-a-dia, muitas

pessoas continuam a consumir a àgua da fonte de Casaldima, a qual a não ser própria para

consumo, poderá tornar necessário o encerramento da referida fonte. -----------------------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que embora os resultados das

análises revelem que a água não é própria para consumo, também não revelam indíces

especialmente elevados de perigosidade. -------------------------------------------------------------

- Abílio Rodrigues sugeriu, a propósito da intervenção na zona desportiva, a construção

de uma pista de atletismo. ----------------------------------------------------------------------------
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Retomando a palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que no CMJ

há muitos alunos de fora, daí haver também muitas pessoas a assistir que não eram de cá;

concordou que a divulgação do evento pode não ter sido a mais eficaz, mas acrescentou que

ainda assim foi a Junta de Freguesia que na quinta e sexta feira e sábado de manhã andou a

fazer os arranjos do espaço exterior - canteiros e jardins- quando se, tal tivesse sido solicitado

com a necessária antecedência, teria dado mais tempo de execução. ------------------------------

Referiu que se projeta, em articulação com a Câmara Municipal, melhorar toda a zona

envolvente ao estádio e escola, até com novas valências desportivas, mas tudo leva o seu

tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Olga Ladeira sugeriu a colocação de máquinas de ginástica, à semelhança do parque

junto às piscinas em Albergaria-a-Velha e noutros municípios. -------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia continuou dizendo que já pediu à Câmara

Municipal a marcação da via em Fradelos, assim como a colocação de passadeiras, mas sabe

que não é o suficiente para travar os carros. Por isso terá de se ver com a Câmara a melhor

forma de evitar acidentes. -----------------------------------------------------------------------------

- Lúcia Antão referiu o facto dos passeios junto ao minimercado Norte, do lado da Capela

do Senhor dos Aflitos estarem rebaixados, porque era para que ali se fazerem passadeiras. No

entanto, como tal  não chegou a ser feito, as pessoas, inadvertidamente, podem aí cair pois o

passeio desce repentinamente, sugerindo por isso que fossem aí marcadas as referidas

passadeiras. A este propósito, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a

competência deste assunto é da Estradas de Portugal e que apenas poderá reclamar junto desta

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

- José Joaquim Silva sugeriu a colocação de um espelho de trânsito no cruzamento

entre a Rua Sagrado Coração de Maria e a Rua das Silveiras, no lugar da Estrada.----------------

D) Período da Ordem do Dia -------------------------------------------------------------

1 - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior -------------------------------

A Presidente da Mesa dispensou a leitura da ata da Assembleia anterior, uma vez que o

respetivo projeto de ata havia sido enviado previamente aos membros da Assembleia de

Freguesia. Seguidamente, solicitou-lhes propostas de alteração, ao que Olga Ladeira e Abílio
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Rodrigues apresentaram algumas alterações, as quais foram introduzidas nos locais respetivos.-

VOTAÇÃO: Passando-se à votação da ata, a mesma foi aprovada por maioria , com 10

(dez) votos a favor e 2 (duas) abstenções, de Ângelo Soares e Lúcia Antão, que fundamentaram

o seu voto com as respetivas ausências à referida sessão.-------------------------------------------

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

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

- Ângelo Soares enalteceu o excecional trabalho que tem sido desenvolvido pelos

colaboradores da Junta de Freguesia, nomeadamente na execução dos passeios em Fradelos.

Referiu que são bons profissionais e, além disso, são pessoas que precisam muito de ser

apoiadas. Quanto à obra em si, e dado que é uma parceria com a Câmara Municipal, pergunta

qual a intervenção de cada uma das entidades responsáveis - Junta de Freguesia e Câmara

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------

No seguimento desta intervenção, o Sr. Presidente do Executivo disse, desde logo,

agradecer o reconhecimento agora prestado pelo Sr. Ângelo ao trabalho destas pessoas. O

grande objetivo é a reintegração social dessas pessoas, pelo que a concretização deste que é

um verdadeiro trabalho social representa um grande orgulho para a Junta de Freguesia.

Louvou, igualmente, o trabalho do Senhor Zeferino, referindo que este também é o grande

responsável pelo entusiasmo no trabalho manifestado pelos referidos colaboradores. Por outro

lado, e já a nível financeiro, a utilização desta mão-de-obra permite à Junta de Freguesia

poupar muitos milhares de euros. A Câmara Municipal cede todos os materiais necessários,

assim como um ou dois homens para orientar os trabalhos. ----------------------------------------

3 - Proposta de Anulação de Quotas - ANAFRE -----------------------------------------

Tendo sido concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para prestar

os esclarecimentos convenientes, pelo mesmo foi dito que está aqui em causa o valor da quota

de 2013 e que está ainda em dívida porque não foi pago na altura e ficou a constar do pacote

de dívidas que esta Junta de Freguesia recebeu do executivo anterior. O executivo atual pagou

as quotas de 2014 e 2015, mas foi-lhe negado o acesso aos serviços que são disponibilizados

por aquela entidade com base na falta de pagamento dessa quota de 2013. Serviços esses que
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são os de formação, assessoria e acesso a diversas plataformas. Ora, quando solicitado, a

ANAFRE emitiu um parecer no sentido de que as dívidas antigas não poderiam ser pagas por

falta de cabimentação; mas à questão em concreto da dívida da quota, já a ANAFRE respondeu

que pode ser paga, o que ao executivo não pareceu coerente. Por outro lado, se não é possivel

usufruir dos serviços disponíveis, quando até se tem as quotas destes dois últimos anos pagas,

então não faz grande sentido manter a inscrição ativa e daí esta proposta de anulação. ---------

Adicionalmente a este esclarecimento, a Senhora Tesoureira acrescentou que o

executivo anterior recebeu a carta da ANAFRE a solicitar o pagamento da quota em março de

2013, mas não a pagou; entretanto encerrou a sua conta de gerência em 13 de outubro de

2013, sem aí incluir o valor em questão; por isso quando o novo executivo entrou em funções

já não pode fazer o pagamento. -----------------------------------------------------------------------

- Ângelo Soares referiu que quando o executivo entrou em funções poderia ter feito uma

alteração ao orçamento de 2013 e podia ter cabimentado aquele valor para o pagar. ------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que, por coerência, não tinha critério para

cabimentar uns valores e outros não. -----------------------------------------------------------------

O Sr. Ângelo referiu que, como era um valor relativamente baixo, poderia ter sido esse o

critério para se fazer a cabimentação. Referiu ainda ter conhecimento de que um credor da

Junta de Freguesia, a conselho desta, recorreu a tribunal para ser pago dos trabalhos que

realizara. Houve condenação da Junta no pagamento, mas entretanto a Junta de Freguesia

recorreu da decisão e na mesma ele não consegue receber, questionando-se assim  se isto é

verdade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia interveio para dizer que quando o executivo tomou

posse reuniu com os maiores credores para lhes dar a conhecer da impossibilidade legal de

pagar as dívidas anteriores. Quanto à suposta condenação, não sabe do que se trata porque a

Junta de Freguesia não foi notificada de nada e pensa que devia ter sido. -------------------------

- Abílio Rodrigues questionou qual o benefício para a Junta de Freguesia de ser

associada da ANAFRE. ---------------------------------------------------------------------------------

- Ana Filipa Figueiredo, por seu lado, questionou porque é que só agora esta situação

veio à Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------

Em resposta, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia disse que quando questionou o
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porquê de ser negado o acesso aos serviços prestados pela ANAFRE, a entidade lhe deu como

justificação este débito. --------------------------------------------------------------------------------

Concedida a palavra à Sra. Tesoureira, a mesma referiu que em março de 2014 a Junta de

Freguesia, à semelhança de outros executivos, solicitou o perdão da dívida, mas a ANAFRE só

agora respondeu negativamente e por isso só agora foi possível ao executivo assumir esta

decisão. -------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lúcia Antão referiu que a quota é anual e por isso se o novo executivo a tivesse pago

ainda podia ter usufruído dos serviços durante dois meses e meio, em 2013. Não faz sentido a

Junta de Freguesia continuar a dizer que a dívida não é sua. Por outro lado, a própria, a atual

Presidente da Mesa da Assembleia e o Secretário José Joaquim, assim como o Vogal da Junta,

Daniel Pintor, na qualidade de membros da anterior Assembleia de Freguesia, conheciam as

contas da Junta de Freguesia porque eram aprovadas em assembleia. ----------------------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia reiterou que não tinha critério coerente de

cabimentação de umas dívidas e outras não. ---------------------------------------------------------

- Sandra Silva questionou quando é que a Junta teve efetivo conhecimento desta

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Tesoureira referiu que em 27 de março de 2014 solicitaram chaves de acesso a

algumas funcionalidades e lhes foi negado. ----------------------------------------------------------

Em resposta ao invocado por Lúcia Antão, e tendo em consideração que foi pessoalmente

citada, a Presidente da Mesa referiu que as últimas contas foram aprovadas pela Assembleia

de Freguesia anterior  em abril de 2013 e respeitavam ao exercício de 2012, sendo esta

situação posterior a essa data. ------------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta à votação, foi a presente proposta de anulação de quota aprovada por

maioria, com 7 (sete) votos a favor, dos membros do grupo do CDS e 5 (cinco) abstenções dos

membros do PSD, com uma declaração de voto destes (documento que se junta como anexo VII). ------

4 - Cemitério - Anomalias Processuais -----------------------------------------------------

Tomou a palavra a Sra. Tesoureira que disse que, relativamente ao cemitério, há um

trabalho exaustivo a fazer em termos de reorganização administrativa e de registos. De facto, é

intenção da Junta de Freguesia informatizar e atualizar toda a gestão do cemitério, uma vez
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que o software adquirido em 2009 nunca chegou a ser utilizado. Referiu que, depois de muito

procurar, conseguiu encontrar o anterior regulamento numa ata da Assembleia de Freguesia,

mas que o mesmo nunca terá estado acessível à população.----------------------------------------

Quanto às anomalias entretanto verificadas por este executivo destacou: em 2010, foi

concedida uma isenção de custos de uma sepultura, mas tal não consta de ata do executivo

nem de Assembleia de freguesia, como teria de constar; dos talhões já analisados, há no

mínimo 14 (catorze) transmissões do direito de concessão sem os devidos documentos exigidos

por lei (habilitação de herdeiros, testamento, sentença judicial ou escritura pública de doação

ou compra e venda); há guias de recebimento de quantias de € 100.00/125.00, sem o

respetivo alvará; há diversas inumações em sepulturas novas, quando pelo menos desde 2002,

a Junta de Freguesia sabia quais eram as campas comuns, de acordo com informação constante

de atas do executivo. O que sucede é que foram sepultadas pessoas em campas novas sem

necessidade, até porque muitas pessoas não têm disponibilidade financeira ou sequer interesse

em adquirir uma sepultura, como se veio agora a verificar, e esse espaço já está ocupado; além

de que a transladação implica custos acrescidos. Por outro lado, os livros de registo não são

consecutivos, há alguns alvarás impressos informaticamente e a informação está toda dispersa.

Mais reportou à assembleia um caso concreto em que a Junta de Freguesia foi contatada

por um advogado, em representação de um particular, que reclama o facto de ter sido feita a

transmissão da concessão da sepultura da sua família sem a sua necessária autorização. Depois

de se aconselhar, a Junta optou por devolver o valor de € 100,00 (cem euros) ao particular,

porque se houvesse recurso deste à via judicial seria mais caro.------------------------------------

- Ângelo Soares referiu que quando veio para a Junta de Freguesia sentiu grandes

dificuldades ao lidar com a questão do cemitério. Havia uma grande planta do cemitério, com a

numeração das campas e talhões, e por isso desde logo se revelou a preocupação de organizar

o cemitério da melhor forma possível, embora reconheça que nem sempre foi fácil. --------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia disse que pelo menos desde 2009 se podia ter

usado o programa disponível, que já era uma grande ajuda. ---------------------------------------

A Sr. Tesoureira acrescentou que, nessa altura, a Junta de Freguesia pagou mais de €

5000,00 (cinco mil euros) á empresa DIACRIA para fazer a marcação das sepulturas e talhões

com placas, mas a informação não condiz. -----------------------------------------------------------
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- Abílio Rodrigues aduziu que, uma vez que o PDM permite a legalização de construções

ilegais, também se podia recorrer a uma figura idêntica e conceder um prazo às pessoas para

legalizarem as suas sepulturas. -----------------------------------------------------------------------

- Ângelo Soares sugeriu que, numa primeira fase, se contatem as pessoas que já estão

identificadas para vir resolver as situações em que não há alvarás, mas reconhece que não será

fácil de reverter esta situação. ------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, Jorge Almeida, em representação do grupo do CDS, apresentou a moção

(que se anexa à ata como anexo VIII). -----------------------------------------------------------------------

Na sequência da apresentação da moção anterior, Lúcia Antão pediu a palavra para dizer

que houve informação privilegiada na formulação da mesma, e que já não é a primeira vez que

isto sucede. Na verdade, no texto da moção que foi lido, consta informação muito

pormenorizada e que nem todos os membros tiveram acesso a essa informação. Mais uma vez

considera que existe diferente tratamento dos membros da assembleia, o que não pode

acontecer e por isso a moção nem sequer deveria ser recebida pela Mesa. ------------------------

Em resposta ao invocado, a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia

disse que este assunto já havia sido tratado na assembleia de freguesia anterior, à qual a

membro Lúcia Antão faltou, e que, depois disso, e atenta a gravidade desta questão, o grupo do

CDS/PP procurou esclarecimentos junto do executivo para se documentar e poder apresentar

esta moção. Não há aqui, por isso, qualquer tratamento diferenciado dos membros da

assembleia, mas sim trabalho responsável no exercício das suas funções. -------------------------

5 - Aprovação em minuta do ponto 3 e 4,para efeitos da sua imediata

executoriedade, conforme o artigo 57º, número 3 da Lei nº 75/ 2013, de 12 de

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

A Sra. Presidente da Mesa esclareceu que, uma vez que o ponto n.º 4 não foi alvo de

votação, a ata em minuta incidirá apenas sobre o ponto n.º 3.--------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação, foi a minuta da ata aprovada por unanimidade.----------------

6 - Período de intervenção do público ---------------------------------------------------

Tendo sido dada a palavra ao público presente, Luís Serafim Baptista da Silva, de
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Albergaria-a-Nova, interveio, aproveitando para ressaltar o nome do Dr. Flausino Silva como

mentor da proposta para que a Branca fosse elevada à categoria de vila, cujo 26.º aniversário

de elevação agora se comemora. Referiu alguns eventos e organizações, dos quais destacou:

encerramento do ano letivo no CMJ; aniversário da ARMAB; PROBRANCA e demais associações

desportivas e culturais da freguesia. Disse, igualmente, que a Branca é diferente de outras

freguesias pois por aqui passa o IC2 e que desde sempre a Branca dependeu da existência

dessa via. Disse estar preocupado com a sinistralidade rodoviária no troço que passa pela

Branca, e que pertence a uma via que já foi a principal do país. No entanto, a diminuição do

índice de sinistralidade no IC2, na Branca, depende da realização de obras de beneficiação que

até custam menos do que outras soluções. O que não lhe agradou foi a apresentação recente

na Assembleia Municipal de uma moção sobre esta questão, cujo teor incluía a menção a uma

variante a poente à Branca. Assim, pediu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para estar

atento, porque se o IC2 deixar de passar na Branca, a vila vai acabar por morrer. ---------------

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

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

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.------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia

___________________________________________________________

O Primeiro Secretário

___________________________________________________________

O Segundo Secretário

___________________________________________________________


