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ATA N.º 13 - 2013/2017

Sessão Ordinária de 17 de dezembro de 2015

Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 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, Domingos Nunes Católico (em substituição de Sandra

Silva), do CDS/PP, Ângelo José Jesus Soares, Lúcia Maria Azevedo Antão, Sérgio José Silva

Pereira, Ana Filipa Figueiredo, Maria Elisabete Oliveira (em substituição de Olga Ladeira) e Élio

Rodrigues (em substituição de Abilio Rodrigues), 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.------------------------------------------------------

Solicitaram a sua substituição os seguintes membros: Olga Marques Santos Ladeira e Abílio

José Nunes Rodrigues, do PSD, e Sandra Cristina Tavares da Silva, do CDS/PP, tal como indicado

acima, nos termos do artigo 78.º da Lei 169/99 com as alterações introduzidas pela Lei 5-

A/2002.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia, que se transcreve:---------

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

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

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

1. Leitura e aprovação das atas das Assembleias anteriores;-----------------------------

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

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

3. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento – Receita 2015 – Revisão n.º

3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento – Despesa 2015 – Revisão n.º

3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Discussão e aprovação do Plano de Atividades, Proposta de Orçamento, Mapa de

Pessoal e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2016;------------------------------------

6. Discussão e aprovação da Proposta de Regulamento de Apoio às Famílias para

Recuperação de Habitações Degradadas;---------------------------------------------------------------

7. Proposta de cedência para constituição de servidão de passagem (peões e

veículos);--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Cemitério – informação sobre procedimento;-------------------------------------------

9. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, 5, 6 e 7, para efeitos da sua imediata

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

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

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

Tomando a palavra, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia mencionou o facto

de, na presente sessão, ter havido três substituições de membros, tendo sido substituídos,

designadamente, os membros Olga Ladeira e Abílio Rodrigues, do PSD, e Sandra Silva, do

CDS/PP, dando as boas vindas ao membro Élio Rodrigues, presente pela primeira vez na

Assembleia de Freguesia nas funções de membro da mesma. ----------------------------------------

Deu nota, igualmente, do convite dirigido pela Associação “BRANCA ATIVA” a todos os

membros da Assembleia de Freguesia, para estarem presentes no seu jantar de Natal a realizar-

se no fim-de-semana seguinte.--------------------------------------------------------------------------

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

Ângelo Soares (PSD) - Tomando a palavra, apresentou um voto de louvor, em nome da

bancada do PSD, dirigido ao executivo, pelo facto deste ter acatado uma sugestão da membro

Olga Ladeira para que fossem colocados os aparelhos de ginástica junto ao campo de futebol;

disse esperar que agora haja civismo por parte dos seus utilizadores na conservação dos

mesmos. Também disse que gostaria de enaltecer o prémio recebido pelo branquense André

Nadais como percussionista, que está em Manchester, Inglaterra, não só por ser branquense,
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mas também por ter iniciado a sua atividade no Conservatório de Música da JOBRA. Aproveitou

também para perguntar se tem sido dado conhecimento dos votos aprovados em Assembleia de

Freguesia, ao que a Senhora Presidente da Mesa disse não ter dado conhecimento do voto de

pesar pela morte do Professor Doutor Ferraz de Abreu por não conhecer a respetiva família.------

Lúcia Antão (PSD) - Mencionou a apresentação do livro do branquense Prof. Abílio

Tavares, no dia onze de dezembro, na Biblioteca Ferreira de Castro, em Oliveira de Azeméis, o

que revela a repercussão que as pessoas da Branca têm no exterior. --------------------------------

Jorge Almeida (CDS) - apresentou um voto de pesar pelo falecimento, no passado mês de

Outubro, do Senhor Agostinho Dias Almeida, antigo Presidente desta Junta de Freguesia. Deu os

parabéns aos alunos, professores e pais do Agrupamento de Escolas da Branca pelos bons

resultados obtidos nos exames nacionais do 4º, 6º e 9º anos, tendo sido os melhores do

concelho. Parabenizou, igualmente, o atleta da JOBRA, Rogério Bessa, pela vitória na corrida de

São Silvestre, em Aveiro. Aproveitou para felicitar também a atleta Joana Nunes, da Branca, que,

não sendo da JOBRA mas de um clube distrital, obteve uma “espetacular” segunda posição na

décima segunda edição da Meia Maratona do Porto, com mais de cinco mil participantes, tendo

ficado muito próximo da primeira classificada, uma atleta queniana. --------------------------------

Solicitou, ainda, a palavra o Senhor Presidente da Junta dizendo tratar-se de uma atleta

também formada na JOBRA e aproveitou para dar os parabéns ao Grupo Etnográfico “Ecos da

Memória”, da Secção Cultural do Branca Ativa, pela elaboração do Presépio no jardim da Junta

de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Relativamente às atas das duas sessões anteriores, foram sugeridas algumas pequenas

alterações e correções por alguns membros da Assembleia de Freguesia, as quais foram

introduzidas nos locais respetivos. ----------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta à votação a ata de trinta de junho de dois mil e quinze, a mesma foi

aprovada por maioria, com quatro abstenções, dos membros Domingos Católico, do CDS/PP,

Sérgio Pereira, Maria Elisabete Oliveira e Élio Rodrigues, do PSD, e nove votos a favor, dos

restantes membros. As abstenções registadas foram justificadas pela ausência daqueles membros
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à respetiva sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Por seu turno, posta à votação a ata de vinte e nove de setembro de dois mil e

quinze, a mesma foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, dos membros Carlos Silva, do

CDS/PP, Ângelo Soares, Lúcia Antão, Élio Rodrigues, da bancada do PSD, e nove votos a favor

dos restantes membros. As abstenções registadas foram justiicadas pela ausência daqueles

membros à respetiva sessão. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo disse,

relativamente ao Relatório, que os últimos meses foram, provavelmente, dos meses com mais

intensa atividade por parte da Junta de Freguesia. Realçou a dinâmica e ritmo de trabalho da

equipa do executivo e enalteceu o trabalho por todos desenvolvido, mais agradecendo tal facto.

Disse também que a Junta de Freguesia da Branca não é melhor nem pior que as outras, mas sim

diferente e que o objetivo desta equipa é fazer sempre o melhor pela freguesia.--------------------

Ângelo Soares (PSD) - Referindo-se ao Relatório - página 6 - referiu a requalificação do

caminho florestal nas Relvas e disse não conhecer esse caminho; igualmente, quanto à

requalificação do caminho florestal de acesso ao monte de São Julião, disse também ter dúvidas

sobre qual seria esse caminho e se seria o das fotografias que estiveram no site da junta e depois

foram retiradas.-------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto à rubrica desporto - página 9 - e à análise de candidaturas das coletividades ao

programa de apoio, disse entender não ser necessária esta referência uma vez que é o corolário

normal do desenvolver das tarefas do executivo. ------------------------------------------------------

Relativamente às plataformas eletrónicas, disse que deveriam ser mais completas e ter

mais elementos disponíveis, por exemplo, as atas da Junta e Assembleia de Freguesia, as contas

de gerência, entre outros, assim sugerindo que fosse transmitida mais informação através desse

meio à população que tem interesse nela e só benefeciaria com isso. --------------------------------

Reportando-se à página 11, destacou a evolução da receita, que é superior em 2015, mas

deriva de transferências correntes e portanto não é gerada na própria junta. Realçou que à data

de novembro de 2015, a Junta tinha € 331.732,00 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e
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trinta e dois euros), de receita e cerca de € 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil euros) de

despesas, pelo que o saldo era de cerca de € 136.000,00 (cento e trinta e seis mil euros), logo

superior ao do ano passado e perguntou se a Junta de Freguesia tem intenções de fazer todas as

obras ainda em 2016. Lembrou que, em ano de eleições, 2017, os custos serão acrescidos, sendo

inflacionados pelos empreiteiros, pelo que a Junta deveria acautelar essa situação em termos da

sua gestão e ter algum cuidado com isso, até porque é por via da sua própria experiência que

tem esta indicação. --------------------------------------------------------------------------------------

Ana Filipa Figueiredo (PSD) - referiu que deveriam ser feitas algumas correções a nível

de texto por uma questão de coerência e de linguagem, nomeadamente nas páginas 7 - rede

social - e 9 - desporto. -----------------------------------------------------------------------------------

Sérgio Pereira (PSD) - referiu a página 9, rubrica 2.3 - comunicação social esclarecendo

que não se pode considerar o facebook como comunicação social, pelo que deverá ser feita a

devida correção, quando muito para apenas comunicação. -------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia interveio, esclarecendo que o caminho das

Relvas é o que liga as Alminhas ao Bairro do Tojal, em Casaldima, tendo a intervenção da Junta

consistido na colocação de 5 metros de tubo e construção de agueiros para evitar que a água

descesse em direção à Barroca; O caminho de São Julião foi reparado para desviar as águas e

minimizar os problemas na Quinta do Outeiro da Luz (Arcádia), ao lado do cemitério; também na

Rua do Padre Artur foram corrigidas as valetas para que a àgua corra mais facilmente e não

cause problemas: foram pequenas intervenções que vão significar muito nas vidas das pessoas

pelos problemas que lhes vão evitar. Referiu que não tem ideia de quaisquer imagens terem sido

retiradas do site e se o foram, foi por engano, mas vai averiguar o que pode ter sucedido.---------

Quanto ao processo de análise das candidaturas aos apoios da Junta, referiu que, além de

ter sido muito demorado, é uma atividade do Executivo como qualquer outra e por isso teria de

constar deste relatório.-----------------------------------------------------------------------------------

Em relação às plataformas eletrónicas, disse concordar com o membro Ângelo Soares e

reconhecer efetivamente que o site tem estado muito parado e tem de ser melhorado, mas

atualmente a Junta de Freguesia não tem tido muita disponibilidade de tempo para o fazer em

virtude de todas as outras atividades que vem a desenvolver. Disse ainda que também terá de se

encontrar um dominio mais apelativo porque o atual não é muito.------------------------------------
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No que se refere ao aumento das receitas correntes disse tal ter acontecido também por via

das transferências do IEFP, no âmbito do projeto com as pessoas a quem a Junta de Freguesia dá

trabalho. A dinâmica da Junta deve-se muito ao trabalho destas pessoas, além do aspeto que

considera principal que é a integração destas pessoas e é mérito da Junta ter conseguido estas

verbas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Em novembro o saldo era o referido, mas entretanto já se fez vários pagamentos,

nomeadamente, às associações. Além disso, do IEFP já não será transferido qualquer outro valor

até ao final do ano, porque a última tranche foi enviada em quinze de outubro; da Câmara

Municipal, ainda será transferida uma parte referente ao Protocolo de Delegação de

Competências. --------------------------------------------------------------------------------------------

Disse ainda que se a Junta tem feito tanto trabalho e consegue apresentar este saldo, isso

define-se como boa gestão dos dinheiros de todos nós por parte do executivo; também referiu

não se preocupar com as eleições e que, por isso, não vai andar a por alcatrão nos últimos seis

meses do seu mandato.----------------------------------------------------------------------------------

Por último, reconheceu alguns erros na redação do texto do relatório de atividade, cuja

responsabilidade assume por inteiro, mas justifica que com tantas atividades em curso, certas

questões de linguagem podem passar despercebidas.-------------------------------------------------

3. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento – Receita 2015 –

Revisão n.º 3 ---------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente a este ponto, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que o projeto

com o IEFP, com a contratualização de sete pessoas, irá terminar em trinta de janeiro de dois mil

e dezasseis, e o IEFP só irá transferir verbas após o final do contrato, já em dois mil e dezasseis,

pelo que foi necessário fazer esta modificação ao orçamento (diminuição) da receita.--------------

Não houve intervenções a registar.----------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posto à votação este ponto, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------

4. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento – Despesa 2015 –

Revisão n.º 3 ---------------------------------------------------------------------------------------

Não houve intervenções a registar.----------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posto à votação este ponto, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------
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5. Discussão e aprovação do Plano de Atividades, Proposta de Orçamento,

Mapa de Pessoal e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2016; ---------------

Fazendo uso da palavra, a Senhora Presidente da Mesa informou que, não obstante tratar-

se de um ponto único, o mesmo será sujeito a duas votações, uma vez que o mapa de pessoal

terá que ser votado à parte, sendo os restantes documentos votados em bloco.--------------------

Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo disse que

espera poder cumprir este plano na íntegra no ano de 2016. Em termos de obras, referiu a

construção do Jazigo dos Padres da Freguesia que, tendo sido um dos grandes sonhos do padre

Valdemar Costa, o é também de todos os branquenses; a Capelinha das Últimas Orações para

abrigar as pessoas e a requalificação das casas de banho do cemitério que, aliás, já está a

decorrer e que considera ter beneficiado muito a comunidade por os materiais das anteriores já

estavam obsoletos.As restantes atividades serão as do costume: o Rock In Branca, a Festa da

Criança, o Aniversário da Elevação da Branca a Vila, a Festa do Emigrante e a Festa de Natal. A

propósito da Festa do Emigrante destacou o empenho e colaboração do Grupo Ecos da Memória,

do Branca Ativa, na sua dinamização, assim contribuindo para levar o nome da Branca até para

fora do país.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ângelo Soares (PSD) - Em primeiro lugar, questionou quais foram as obras que a Junta

de Freguesia solicitou à Câmara Municipal para serem realizadas no âmbito do Plano de

Atividades e Orçamento do Executivo Camarário, uma vez que não teve conhecimento do

mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto às obras na sede da Junta de Freguesia, espera que o projeto se concretize em

2016 porque já se anda a falar nele desde 2014, mas que seja a concretização da obra em si

mesma e não apenas do respetivo projeto, porque se assim for é tempo demais; quanto ás obras

no cemitério, concorda com ambas as referidas porque já estavam consignadas no plano, mas

relativamente ao Jazigo dos Padres questiona se o Conselho Económico estará recetivo, porque

antes queria num sitio e agora noutro e por isso espera que o executivo tenha sucesso na

concretização dessa obra. -------------------------------------------------------------------------------

Disse também que, em termos de obras, a Junta de Freguesia faz uma "navegação à vista",

uma gestão do dia-a-dia, dizendo que o Plano deveria ser mais arrojado, até porque há
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disponibilidade financeira para isso, e que a freguesia pudesse beneficiar disso.---------------------

Relativamente ao Orçamento, disse que o valor previsto é de € 240.000,00 (duzentos e

quarenta mil euros), a que há que acrescer mais de cem mil euros de saldo anterior, pelo que o

valor projetado ultrapassa os € 300.000,00 (trezentos mil euros) e as únicas aquisições de capital

previstas rondam os € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros), o que não chega sequer a 10% (dez

por cento) do valor total. E, por exemplo, só para limpeza de valetas estão previstos cerca de €

45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), que é o que resulta da delegação de competências da

Câmara. Assim, e em função da disponibilidade financeira que a Junta de Freguesia tem, esta

deveria fazer mais, é pouco ambicioso e que, por isso, lhe custa um pouco aceitar este

Orçamento. Além de que não havendo rubricas abertas, com certeza que haverá modificações

futuras ao orçamento. Considerou mesmo ser um orçamento de miséria, sem que haja nenhuma

razão para isso porque a capacidade financeira disponível permite mais. Também disse custar-lhe

aceitar este orçamento porque não reflete o que vai ser feito e podia dar-se uma melhor

explanação das obras que vão ser levadas a cabo.-----------------------------------------------------

Lúcia Antão (PSD) - quanto à referência às obras no salão nobre da Junta de Freguesia,

ao análisar o Plano de Atividades interpretou como sendo a conclusão dos trabalhos e não apenas

o projeto, mas depois constatou que no orçamento da despesa não há verba prevista para a

execução destas obras. Mencionou também que se devia ter contemplado a construção de

passeios na ligação Albergaria-a-Nova - Soutelo, porque já há vários anos que a necessidade

desta obra foi referida pelos cidadãos, inclusive na própria Assembleia de Freguesia. Assim,

considerou que havendo esta disponibilidade de verbas que está expressa nos documentos, se

poderia ter ido um pouco mais além do que está expelanado no orçamento da despesa.-----------

Quanto ao subsídio de € 1200,00 (mil e duzentos euros) atribuído à Associação de Pais,

perguntou se é só para a APEAEB ou também para a APEL, da Escola das Laginhas, uma vez que

esta foi a primeira a ser constituída e publicada em Diário da República. Mais questionou qual o

critério de atribuição de um subsídio superior à APPCDM (cinco mil euros) do que à PROBRANCA

(três mil e quinhentos euros), não concordando com esta diferença de valor, justificando-se com

o facto de a PROBRANCA ter mais valências disponíveis e apoiar um número maior de utentes no

total; entende, com isto, que não se devia baixar o apoio à APPCDM, mas antes aumentar o apoio

à PROBRANCA.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Sérgio Pereira (PSD) - Referiu, em primeiro lugar, que entende que se deveria distinguir

entre associações culturais e recreativas e IPSS's na atribuição de verbas, porque são

completamente diferentes entre si. Não é correto misturar-se instituições que tratam de pessoas

com organizações de actividades culturais e desportivas.----------------------------------------------

Quanto ao "Branca Ativa" e "Grupo Etnográfico Ecos da Memória", questionou porque se

distingue a atribuição de valores porque como são a mesma entidade já que o segundo é uma

secção do primeiro - o NIF é o mesmo - devia constar como um único valor e não em separado;

até porque várias outras coletividades desenvolvem várias valências e recebem apenas uma

verba.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questionou também a utilização dos termos restauro e reconstrução, no que se refere a

fontanários e Alminhas, pois que consistem em intervenções completamente diferentes.

Acrescentou que se deveria recorrer a entidades com formação e experiência próprias na área do

restauro e conservação para proceder a estes trabalhos, porque são muito específicos e não se

trata apenas de "assentar uns tijolos".------------------------------------------------------------------

A este propósito, o senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que um caso

concreto de reconstrução de umas Alminhas é em Carvalhais, pois que tinham sido

completamente destruidas.------------------------------------------------------------------------------

Continuando, Sérgio Pereira aduziu ainda que a Junta de Freguesia e Câmara sobrepor

atividades - por exemplo, o Lugar das Cores e a Festa de Natal da Freguesia aconteceram no

mesmo dia o que dividiu o público, e isso é o que não se quer que aconteça uma vez que quer a

Junta de Freguesia quer a Câmara Municipal incitam as Associações para não sobreporem

actividades. Por isso deve haver algum cuidado na marcações dos eventos para não coincidirem

para darem o exemplo aos demais. ---------------------------------------------------------------------

Ana Filipa Figueiredo (PSD) - Disse, referindo-se ao mapa de pessoal, onde consta um

só funcionário, que consta depois um valor de subsídio de férias e de Natal de € 1380,00 (mil

trezentos e oitenta euros) cada um, questionando se efetivamente é apenas um funcionário que a

Junta tem e se os valores são mesmo aqueles. --------------------------------------------------------

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo esclareceu   que a

Junta de Freguesia tem apenas um funcionário - o Sr. Zeferino - e por isso só ele consta no mapa

de pessoal. Quanto aos valores dos subsídios de férias e de Natal, correspondem aos do
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funcionário e ao meio tempo delegado na Senhora Tesoureira da Junta, que tem direito a recebê-

los, e por isso têm de constar do orçamento. ----------------------------------------------------------

Quanto às atividades de Natal da Freguesia e da Câmara esclareceu que o horário de ambas

não coincidiu pelo que não pensa ter havido constrangimentos. --------------------------------------

Em relação à atribuição dos apoios, esclareceu que há várias entidades cujos valores são

divididos, nomeadamente, a JOBRA cujo valor é repartido pelo Coral, Conservatório e Atletismo;

aliás, mais de metade do valor vai para o Atletismo. --------------------------------------------------

Quanto ao valor atribuído à Associação de Pais, referiu ser a APEAEB e desde que cumpra o

seu próprio Plano de Atividades, porque a APEL nem sequer apresentou candidatura. --------------

Relativamente aos valores atribuídos à APPCDM E PROBRANCA disse que o regulamento

existe, as candidaturas são apresentadas e a Junta de Freguesia decide de acordo com a

disponibilidade financeira de que tem e com as próprias atividades apresentadas. Assume que as

opções são do próprio executivo, mas fica satisfeito por apenas haver contestação a um valor

atribuído no meio de tantos. Sinal do reconhecimento que tem do trabalho desenvolvido pela

PROBRANCA é precisamente o facto de se ter aumentado o valor atribuído em € 500,00

(quinhentos euros) face ao ano passado. Todas as associações são importantes e merecem

respeito e apoio porque diginificam e prestigiam a nossa freguesia, mas não é possivel atribuir-se

mais, senão também o faria. ----------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao Salão Nobre da Junta de Freguesia, disse que efetivamente desde há

muito que se fala nisto, mas a Junta tem um problema por resolver que se prende com o facto de

a sala ao lado estar a ser utilizada pelo CMJ para aulas de dança/teatro e o ano letivo estar em

curso. Já reuniu com o senhor Francisco Soares, da JOBRA, a este propósito e com a Câmara

Municipal, que também terá de intervir na resolução desta questão. Por outro lado, na sala da

entrada irá funcionar um Espaço do Cidadão, tendo já sido feitas as necessárias limpezas para

que as obras de adaptação possam começar ainda este ano. Ora, e pese embora já haja um

projeto concluído para as obras do salão nobre, tendo em conta todos estes fatores a Junta

entendeu não arrancar com as obras por enquanto.---------------------------------------------------

Neste ponto, concedida a palavra à Senhora Tesoureira, a mesma referiu em resposta à

membro Lúcia Antão, que o valor referente às obras não consta deste orçamento porquanto no

Plano de Plurianual de Investimentos para 2015 já estava inscrita a verba de € 13.500,00 (treze
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mil e quinhentos euros), afeta a essas obras. Ora, como o valor se mantém, não tem de ser

novamente inscrito e só quando for para o acrescentar é que tem de se fazer constar.-------------

Retomando a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, disse lamentar que um

membro desta Assembleia, no caso o Senhor Ângelo Soares, que já teve uma responsabilidade

grande no passado da Junta de Freguesia, e que diga que este orçamento não lhes diz nada,

porque no seu entendimento este orçamento é dos mais completos que já foram apresentados na

freguesia e com o maior número de rubricas abertas. Pensa que o comentário não lhe fica bem,

até porque melhor do que qualquer um dos membros atuais conhece a realidade anterior.

Acrescentou que pensa que poderá ser a qualidade da apresentação e do próprio trabalho que

mais incomodam e isso deixa-o satisfeito. -------------------------------------------------------------

Relativamente ao valor respeitante a limpeza de valetas, referiu que estes € 43.000,00

(quarenta e três mil euros) são os que resultam da Delegação de Competências da Câmara, que

faz os cálculos com base nos quilómetros de estrada, e que têm de constar obrigatoriamente

nestas rubricas próprias e não noutras. Disse que com sessenta por cento deste valor e com dez

pessoas a trabalhar todos os dias, a Junta limpou todas as valetas da freguesia e fez passeios.

Mais considerou que dez por cento do valor do orçamento destinado a despesas de capital é um

valor excelente e o trabalho realizado fala por si. ------------------------------------------------------

Quanto às obras solicitadas à Câmara Municipal para constarem no seu Plano de Atividades,

considera que serão obras da Câmara, e este Plano agora apresentado é o da Junta de Freguesia.

Ângelo Soares (PSD) - Pediu a palavra para dizer que é recorrente o Senhor Presidente

da Junta ir buscar elementos do passado, mas isso fica-lhe muito mal, até porque sabe que a

única pessoa que fazia parte do executivo que esteve até 2009 é o próprio; mas, na verdade, não

era o único responsável, mas uma terça parte apenas e custa-lhe muito estar sempre a ouvir

isto. E mais lhe custa por ter o Senhor Presidente da Junta como uma pessoa de bem e de bom

senso. Por outro lado, mais grave considera ser a interpretação que foi dada às suas palavras

porque o que disse foi, ainda que por outras palavras, que até a verba destinada à limpeza de

valetas é superior à verba consignada para despesas de capital, ou seja, para as obras que vão

ser feitas; e foi isto que quis dizer e não mais do que isto. E daí considerar que, para si e para os

seus colegas de bancada, e após a análise dos documentos apresentados, este não é um

orçamento de verdade relativamente ao investimento. Ressalvou também que sempre se pautou
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pelo respeito a todos os membros do executivo, como aliás na sua vida.-----------------------------

Pediu a palavra a Senhora Tesoureira para esclarecer que na elaboração do orçamento há

que respeitar o princípio da estabilidade orçamental, o que não permite inscrever verbas sem

correspondência corrente/capital.------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou a palavra para dizer que, como em

tudo na vida, também aqui tem de haver a comparação com o passado porque estamos a tratar

de valores há que os comparar com as contas antigas. A interpretação que fez das palavras do

membro Ângelo Soares pensa que foi a correta porque disse textualmente que se gastava mais

com limpeza de valetas do que com as obras. Mais solicitou que o referido membro lhe explicasse

o que queria dizer quando disse que este não era um orçamento de verdade, para evitar leituras

erradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomando a palavra, Ângelo Soares disse que o seu entendimento havia sido confirmado há

pouco com a intervenção da Senhora Tesoureira e sendo assim bastaria abrir as rubricas no Plano

Plurianual, nem que fosse com um valor simbólico, e isso seria suficiente para se saber que

posteriormente a obra iria ser levada a cabo. Aliás é isto que normalmente se faz. Após o que o

Senhor Presidente da Junta de Freguesia disse ter ficado esclarecido. -------------------------------

Interveio a Senhora Tesoureira para dizer que este ano foram introduzidos vários

organigramas nos documentos, justamente para permitir que todas as pessoas percebam onde

estão as verbas orçadas. Por exemplo, foram criadas novas rubricas para o Serviço Nacional de

Saúde, a retenção de IMI, inumações, notariado, contencioso. E isto é importante para que as

pessoas percebam onde se gasta o dinheiro e se consiga a transparência.---------------------------

Seguidamente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia procedeu à leitura da listagem de

obras que foram solicitadas à Câmara Municipal para incluir no seu Plano Plurianual de

Investimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------

Neste seguimento, Lúcia Antão interveio a propósito da colocação de quiosque para venda

de velas no cemitério, dizendo que também consta no Plano Plurianual da Junta e sendo assim

devia fazer-se a referência de que é uma obra conjunta. O Senhor Presidente registou esta

indicação.--------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Foram postos à votação o Plano de Atividades, a Proposta de Orçamento e o

Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2016, tendo estas peças sido aprovadas com
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oito votos a favor, dos membros do CDS/PP e Élio Rodrigues, do PSD, e cinco votos contra, dos

restantes membros do PSD, com apresentação de declaração de voto, que se anexa à presente

ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Também posto à votação, o mapa de pessoal foi aprovado por unanimidade. ---

6. Discussão e aprovação da Proposta de Regulamento de Apoio às Famílias

para Recuperação de Habitações Desfavorecidas. ---------------------------------------------

Tomando a palavra, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que este regulamento

foi elaborado com base em alguns casos que estão sinalizados na Câmara Municipal, de famílias

da freguesia que vivem em casas sem condições de habitabilidade, sem água canalizada nem luz,

por exemplo, mas a Junta não tinha forma de intervir para ajudar. A Junta de Freguesia nunca irá

ajudar financeiramente, mas apenas comparticipando na aquisição de materiais, em conjunto

com outras entidades, nomeadamente, a Câmara Municipal ou IPSS's, de forma pontual ( e não

definitiva ou sistemática) e não por iniciativa própria. De ressalvar que se destina apenas a

famílias da freguesia e o critério de atribuição e forma dessa atribuição cabe sempre à Junta de

Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ana Filipa Figueiredo (PSD) - Questionou se poderá ser uma instituição de fora do

concelho a sinalizar a situação de necessidade; questionou também se, além dessa sinalização,

os particulares têm de formular um pedido por escrito diretamente à Junta de Freguesia. ---------

O Senhor Presidente da Junta esclareceu que se tratará apenas de casos sinalizados pela

Câmara Municipal e IPSS's locais, as quais vão ser parceiras nesse processo ao nivel do

acompanhamento. Mas, simultaneamente, a família tem de vir à Junta e fazer por escrito um

pedido/ relatório de ocorrência, no qual a Junta de Freguesia fundamentará a sua decisão de

intervir ou não no caso concreto. Por outro lado, será sempre a Junta a decidir como intervém e

com os materiais que vai ajudar as pessoas. Daí a importância de se deslocar ao terreno para

avaliar as verdadeiras necessidades das pessoas para definir o que efetivamente vai ser

necessário para  intervir.---------------------------------------------------------------------------------

Foram feitas algumas sugestões de alteração apenas a nível do texto do regulamento,

visando o seu melhoramento, que o executivo registou para uma futura alteração do documento.-

VOTAÇÃO: Posto à votação este ponto, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------
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7. Proposta de cedência para constituição de servidão de passagem (peões e

veículos) -------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que se trata do terreno que foi

cedido ao Clube Desportivo da Branca, em Casaldima. Sucede, que um proprietário vizinho

pretende construir casa nas traseiras do referido terreno, por onde tem servidão de passagem

pedonal, e como não tem forma de aí aceder de carro veio solicitar esta passagem. ---------------

Ângelo Soares (PSD) - questionou se esta passagem poderá vir a causar prejuízos a

alguém; ao que o Senhor Presidente respondeu que não. ---------------------------------------------

Sérgio Pereira (PSD) - Alertou para o facto de por vezes em sitações deste género, e

embora não seja esse o intuito, por vezes até mais tarde, vir a registar-se complicações e

prejuízos para os vizinhos, daí a necessidade dos mesmos estarem informados. --------------------

VOTAÇÃO: Posto à votação este ponto, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------

8. Cemitério – informação sobre procedimento.------------------------------------

Relativamente a este ponto, o Senhor Presidente do Executivo disse que, basicamente, o

que se pretende é fazer cumprir o Regulamento do Cemitério, ou seja, atenta a escassez de

sepulturas atualmente existentes, concessionar campas só com corpo, porque é um facto que há

muitas campas concessionadas sem qualquer enterramento. Esta situação será temporária, até

se proceder a um novo alargamento do Cemitério, tendo em conta que a área do seu terreno

atual é limitada.-------------------------------------------------------------------------------------------

9. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, 5, 6 e 7, para efeitos da sua

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

Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------

Posto à votação este ponto, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------

B) Período de intervenção do Público. ----------------------------------------------

Tendo sido dada a palavra ao público, não houve quem se quisesse pronunciar. -------------

Tomando a palavra, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia aproveitou para desejar um

Feliz Natal a todos.---------------------------------------------------------------------------------------

Por seu turno, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia desejou umas Santas
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Festas e um Feliz Ano Novo a todos os presentes e respetivas famílias. -----------------------------

E, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a sessão, eram vinte três horas e

quarenta e cinco 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

___________________________________________________________

O Primeiro Secretário

___________________________________________________________

O Segundo Secretário

___________________________________________________________


