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ATA N.º 13 - 2017/2021

Sessão Ordinária de setembro de 2019

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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. -----------------------------------------------------------------------------------

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) Apreciação de pedido de suspensão de mandato; ----------------------

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

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

D) 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. Esclarecimento sobre terreno da Junta, sito na Rua N.a Sra. da Aflição; ---

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

A) Apreciação de pedido de suspensão de mandato ----------------------

A Presidente da Mesa informou que o membro António Daniel Pinto dos Rios,

do PSD, solicitou a suspensão do seu mandato nesta assembleia, por motivos

profissionais, pelo período de 180 dias, pelo que passou a ter assento na mesma o
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membro Maria Elisabete Oliveira, a qual não se encontra presente na sessão e não

solicitou a sua substituição.---------------------------------------------------------------

B) Expediente e informações a prestar pela Mesa-------------------------

Não houve expediente dirigido à mesa neste período, à excepção do acima

referido pedido de suspensão de mandato. ---------------------------------------------

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

- NUNO SILVA (CDS) - questionou como decorreu o início do ano escolar e

chamou a atenção para os assaltos a que se tem assistido na freguesia, quer a

estabelecimentos comerciais quer a casas particulares, e até no cemitério, que

muito o preocupam e por isso solicita um reforço nas rondas da GNR. ---------------

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

esclareceu que o início do ano escolar decorreu com normalidade, sendo que a

Junta de Freguesia procedeu a todas as limpezas e pequenas reparações que eram

da sua competência. Quanto aos assaltos, referiu que também são uma grande

preocupação, sendo que por variadas vezes já solicitou às autoridades um reforço

no patrulhamento, o que se tem verificado, embora não seja suficiente para evitar

os assaltos de acontecer. ----------------------------------------------------------------

D) 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 27 de junho de

2019, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------

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

Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia ----
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O Presidente da Junta de Freguesia referiu estar disponível para os

esclarecimentos a solicitar pelos membros, destacando desde logo ser esta a

primeira reunião da Assembleia de Freguesia após a inauguração do Salão Nobre.

Referiu que nos meses de julho e agosto, os colaboradores da Junta deveriam ter

gozado as suas férias, mas como era o período das festas religiosas nos lugares da

freguesia e era necessário proceder à limpeza das bermas e valetas, esses mesmos

colaboradores acederam a adiar o gozo das férias para poder fazer esses trabalhos,

pelo que o Presidente da Junta lhes deixou o seu agradecimento público por isso.

Chamou a atenção para o relatório de atividade onde, com toda a transparência,

constam todas as atividades da Junta de Freguesia no período em causa.

Relativamente ao projeto do regadio tradicional, disse que a Junta de Freguesia já

recebeu metade do valor, pelo que agora irão ser convidadas cinco empresas do

concelho para apresentar propostas para a execução dos trabalhos. Quanto ao

valor da despesa a trinta e um de agosto ser superior à do ano passado pela

mesma altura, disse ficar a dever-se à obra do cemitério e que foi apoiada pela

câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------

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

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

3. Esclarecimento sobre terreno da Junta, sito na Rua N.ª Sra. da

Aflição -------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a Junta de Freguesia

sempre esteve do lado da razão desde o início, sendo que recentemente foi

alcançado um acordo com os proprietários mediante as condições já anteriormente

anunciadas, em que os actuais proprietários cedem ao domínio público a área de 72

m2 e irão apresentar  uma alteração ao projeto nos serviços do Município para

adaptar a nova localização do muro.-----------------------------------------------------

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

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

E) Período de intervenção do Público --------------------------------------
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Solicitou a palavra Márcio Esparrinha, de Casaldima, dando conta de que na

sua rua foi demolida uma construção antiga e construída uma nova casa no local,

ao que pensa sem ser respeitado o afastamento devido da via pública e bem assim

em cima de uma mãe de água, pelo que agora quando chove a sua propriedade fica

inundada. Esta situação já se arrasta há cerca de um ano, embora a Junta de

Freguesia tenha acompanhado desde o início e tenha tentado ajudar a encontrar

uma solução. ------------------------------------------------------------------------------

A este passo, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a Junta

de Freguesia teve conhecimento deste caso logo na altura e desde então tem

tentado ajudar a solucioná-lo, nomeadamente através da cedência dos materiais,

mas o proprietário não cumpriu com o acordado; a Junta não tem competências de

fiscalização, mas vai tentar saber junto da Câmara Municipal como está o processo.

---------------------------------------------------------------------------------------------

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

todos, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e uma 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

__________________________________________________________

A 1ª Secretária

___________________________________________________________

O 2º Secretário

___________________________________________________________


