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ATA N.º 14 - 2017/2021

Sessão Ordinária de dezembro de 2019

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, 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, Nuno Miguel

Fernandes Silva, Milton César Lopes Silva e Luis Serafim Baptista da Silva, do

CDS/PP; Vera Lúcia Sá Marques, do PSD. -----------------------------------------------

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

Coelho, o Secretário, José Manuel Sousa Soares 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. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia para o ano

de 2020: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos;

b) Mapa de Pessoal; ------------------------------------------------------------

4. Aprovação em minuta do ponto 3, para efeitos da sua imediata

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

setembro; -----------------------------------------------------------------------

D) Período de intervenção do Público. --------------------------------------------
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A) Expediente e informações a prestar pela Mesa-------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia deu nota do convite do Grupo

Memórias e Tradições para a rojoada tradicional, enquadrada no Convívio de São

Martinho e, bem assim, do Branca Ativa Sport Clube, para o respetivo jantar de

Natal. --------------------------------------------------------------------------------------

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

- JORGE ALMEIDA (CDS) - referiu como motivo de orgulho para a Freguesia

a atribuição da Bandeira FIFA ao Estádio Municipal da Branca, evento no qual

marcou presença o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol; parabenizou

José Artur Pereira pelo quinto lugar conseguido no Campeonato do Mundo de Pesca

em Barco Fundeado, que decorreu em Itália; Pedro Herdeiro, praticante de

snowboard adaptado, pelo prémio de Atleta Revelação do Ano/2019; a JOBRA pelo

seu quinquagésimo aniversário e a Escola Básica da Branca pelo seu vigésimo

quinto aniversário. Elogiou a atividade de recolha de alimentos organizada pela

Junta de Freguesia e que juntou quase uma tonelada de bens alimentares para

distribuir pelas famílias carenciadas da freguesia. Por fim, questionou para quando

a retirada da construção préfabricada do espaço da Junta de Freguesia, uma vez

que está a desvirtuar este espaço e se a Junta de Freguesia pondera construir um

espaço que sirva de armazém dos materiais e máquinas. -----------------------------

- VERA MARQUES (PSD) - referiu ter tido conhecimento de que a

convocatória para a anterior sessão da Assembleia de Freguesia não chegou à

membro Elisabete Oliveira, e ainda assim se realizou a referida sessão, o que

lamentou, sugerindo que a documentação passe a ser enviada por endereço

eletrónico. Referiu que as ruas e estradas da freguesia estão muito degradadas e

sem manutenção há muito tempo, considerando que o Presidente da Junta de

Freguesia não tem suficiente influência junto do Presidente da Câmara para

resolver estas questões e captar investimento para a freguesia, apesar de serem do

mesmo partido politico, verificando-se uma quebra do investimento na freguesia;

questionou ainda sobre a colocação de uma nova vedação no Estádio Municipal e

das obras de reabilitação necessárias no Centro Cultural que apresenta graves

problemas, nomeadamente, de infiltrações de água; quais as diligências entretanto

tomadas no que se refere à recolha do lixo, uma vez que a situação atual é

insustentável e em que ponto se encontra a situação relativa à UOPG das Laginhas.
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Referiu ainda a forma como são atribuídos os apoios às associações e IPSS's,

defendendo um incremento dos mesmos, mais sublinhando a necessidade de apoio

também às famílias e pessoas mais carenciadas. --------------------------------------

A propósito da questão relacionada com a convocatória para a sessão de

setembro desta assembleia, a Presidente da Assembleia de Freguesia

esclareceu que as convocatórias foram expedidas com a devida antecedência para

todos os membros, sendo que as duas cartas dirigidas à membro Elisabete Oliveira

acabaram por não ser por ela reclamadas; no entanto, e de acordo com a lei, não

poderia proceder-se à sua substituição na referida sessão uma vez que a mesma

não apresentou qualquer pedido nesse sentido.-----------------------------------------

Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia

referiu ser prestigiante para a Freguesia ter um Estádio FIFA, onde poderão

decorrer jogos de nivel internacional, em futebol feminino; disse subscrever as

menções a atletas e associações da freguesia; quanto à recolha de alimentos, disse

ter resultado na angariação de cerca de 830kg de alimentos, agradecendo à

Caritas, aos Escuteiros e aos voluntários que dinamizaram a atividade; quanto ao

préfabricado, disse que efetivamente não faz sentido estar ali instalado porque já

não está a ter qualquer utilização; bem assim referiu que a Junta precisa de um

armazém de que hoje ainda não dispõe. Enumerou uma listagem de ruas cuja

reparação foi solicitada à Câmara Municipal e que aguardam realização; quanto ao

Estádio Municipal, esclareceu que ao que sabe a pista de tartan poderá avançar no

primeiro semestre de 2020, pelo que não faz sentido recuperar a vedação antes

disso. Quanto ao Centro Cultural, este ano já houve intervenção e as infiltrações

continuam pelo que pensa que a Câmara Municipal deverá agir junto do empreiteiro

porque se trata de um edíficio municipal. Relativamente à questão da recolha do

lixo, é público que a Câmara Municipal rescindiu o contrato com a empresa

Luságua, com efeitos no final do contrato; tem alertado consecutivamente para as

condições em que a recolha é feita e para o estado dos contentores, inclusivamente

através de fotografias enviadas para os serviços da Câmara, pois esta situação

tarda em resolver-se. Quanto à UOPG, disse pensar que é para avançar, sendo que

já foi contratualizado um estudo de impacte ambiental para a Zona Industrial de

Albergaria e UOPG da Branca. Disse ainda não concordar quando foi dito que a

freguesia está a perder investimento, porque tal não corresponde à verdade.

Relativamente aos apoios atribuídos pela Junta de Freguesia às associações, disse
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serem os mais transparentes possível pois decorrem do respetivo regulamento e

dos critérios aí fixados e que são estritamente cumpridos. ----------------------------

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 antecedência a todos os membros para que pudessem apresentar

sugestões de alteração. 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. -----------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação a Ata da Sessão Ordinária de 26 de

setembro de 2019, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos membros com

direito de votação. Não participou na referida votação a membro Vera Marques, do

PSD, por não ter estado presente a sessão respetiva. ---------------------------------

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 estar disponível para os

esclarecimentos a solicitar pelos membros, destacando que aqui consta a

informação detalhada da atividade da Junta de Freguesia correspondente aos

meses de setembro e outubro. ----------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa solicitou inscrições para a discussão deste ponto, mas

não se tendo verificado nenhuma, passou-se ao ponto seguinte. ---------------------

3. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia

para o ano de 2020: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de

Investimentos; b) Mapa de Pessoal; ---------------------------------------------

- VERA MARQUES (PSD) - questionou o motivo pelo qual há diferença nos

valores inscritos nos orçamentos da receita e da despesa para rubricas

equivalentes, exemplificando com o acordo de execução/ receita e execução de

vias, escolas e espaços verdes/ despesa. -----------------------------------------------
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O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que no orçamento da

receita está inscrito o valor recebido da Câmara Municipal, a título de acordo de

execução; sendo que no orçamento da despesa, os valores estão distribuidos por

rubricas como pessoal, combustíveis e aquisição de máquinas, por exemplo, que se

ligam com a execução de todas aquelas despesas. -------------------------------------

- Luís Silva (CDS) - referindo-se à obra do Regadio Tradicional de Cristelo,

disse ser uma obra de vulto pois corresponde a cerca de vinte por cento do

orçamento anual da Junta, questionando se de futuro poderá ser necessário efetuar

despesa corrente para fazer a manutenção desta obra. Quanto aos apoios às

associações e coletividades, referiu que sendo os critérios de atribuição objetivos,

ainda assim há algumas que não foram contempladas, por exemplo, os Caçadores

da Branca, perguntando o motivo. ------------------------------------------------------

Respondendo, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a obra

do Regadio Tradicional de Cristelo, apesar de ter a candidatura aprovada, depende

ainda da autorização da DRAP Centro na realização de alguns trabalhos (colocação

de bombas), ao que parece estar a haver alguns entraves e por isso ainda não é

segura a execução; todavia, a executar-se, não está prevista a necessidade de

despesas de manutenção. Quanto à atribuição dos apoios, esclareceu que o Grupo

de Caçadores, a AURANCA e o Clube de Nobrijo não formalizaram qualquer pedido

e por isso não lhes foi atribuído, em todo o caso se, de futuro, apresentarem o

pedido e se justificar, poderá ser atribuído a título extraordinário. Em termos de

obra, foi solicitada à Câmara Municipal a construção de um campo de paddle, na

zona desportiva; a Junta vai executar a calçada à portuguesa no cemitério e

concluir o espaço de apoio aos peregrinos. ---------------------------------------------

Quanto ao mapa de pessoal, esse mantém-se inalterado. -----------------------

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------

a) Posta a votação a Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de

Investimentos, foi a mesma aprovada por maioria, com 8 (oito) votos a favor, de

todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de Vera Marques, do PSD. --------

b) Posto a votação o Mapa de Pessoal, foi o mesmo aprovado por maioria,

com com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma)

abstenção, de Vera Marques, do PSD. ---------------------------------------------------
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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 Óscar Mortágua, de Eiras, dando conta do estado em que

se encontram muitas ruas sem marcação e sinalização vertical deteriorada, sendo

que muitas delas são usadas por atletas nos seus treinos e peões nas suas

caminhadas; da necessidade de substituição das placas identificativas dos lugares

ao longo do IC2; o parque de estacionamento a norte da zona desportiva está

degradado, nomeadamente, a necessitar que sejam plantadas novas árvores e

repavimentado. ---------------------------------------------------------------------------

Cristina Valente, das Relvas, questionou se foi solicitada à Câmara Municipal

a colocação de saneamento nas Relvas, uma vez que se vão verificando fugas

nessa rua; referiu ter-se dado um abatimento do pavimento na entrada da Rua das

Relvas, pedindo a sua correção, mais perguntando se as árvores que se encontram

tombadas sobre a via são da Junta ou de um particular; alertou ainda para a

necessidade de colocação de um espelho na Rua da Barroca. -------------------------

Luis Silva, das Laginhas, referiu que este ano não se realizou obra na Branca

além do alargamento do cemitério; questionou em que consiste concretamente a

obra do Regadio Tradicional de Cristelo, dado o valor envolvido; se a obra da UOPG

entretanto reuniu as condições para avançar e se vai ser executada a pista de

tartan no estádio; acrescentando que 2020 será mais um ano de investimento

fantasma na freguesia, sendo que a despesa corrente será na ordem dos €

90.000,00 (noventa mil euros). ---------------------------------------------------------

Manuel Macieira, das Laginhas, agradeceu à Junta de Freguesia a reparação

dos bancos colocados no Largo de Nossa Senhora do Bomsucesso. -------------------

Após estas intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu

que a competência sobre a sinalização das ruas cabe à Câmara Municipal, dando-

lhe a Junta de Freguesia indicação das necessidades de intervenção; quanto ao IC2,

a Junta não pode intervir, mas regularmente alerta essa entidade para as situações

que importa resolver; quanto ao saneamento, informou que a Junta enviou à ADRA
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uma listagem de ruas onde ainda não existe, ao qual foi dada resposta,

designadamente, quanto à Rua das Relvas, de que aí a execução não é possível; as

árvores caídas sobre a via são de um particular e a Proteção Civil já tomou conta da

ocorrência; a Junta também já reportou à Câmara Municipal o abatimento da via,

aguardando-se a sua reparação. Quanto às obras executadas pela Câmara

Municipal na freguesia, referiu a requalificação do Centro Cultural, o alcatroamento

de diversas ruas, sendo que outras não avançaram porque os respetivos concursos

ficaram desertos mais do que uma vez; isto, além da falta de mão de obra que se

verifica, tanto assim que mesmo a Junta de Freguesia não consegue colaboradores

junto do IEFP. Relativamente ao Regadio de Cristelo esclareceu que a obra visa

minimizar as perdas de água ao longo do seu percurso, permitindo assim o seu

aproveitamento máximo. Aproveitou ainda para desejar a todos um feliz Natal. ----

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de

todos, desejando a todos umas Festas Felizes e um feliz ano de 2020, dando assim

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 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

___________________________________________________________


