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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 2 - 2017/2021

Sessão ExtraOrdinária de novembro de 2017
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, no
Salão

Nobre

da

Junta

de

Freguesia,

pelas

vinte

e

uma

horas,

reuniu

extraordinariamente 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: Jorge Aurélio Silva
Almeida, Luis Serafim Baptista da Silva, Marisa Abranches Almeida, Nuno Miguel
Fernandes Silva e Sónia Cláudia Tavares, do CDS/PP; António Daniel Pinto dos Rios,
do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela
Coelho, o Secretário, Milton César Silva Lopes e o Tesoureiro, Daniel Aguiar da
Silva Pintor. ------------------------------------------------------------------------------Solicitou a sua substituição nesta sessão o membro José Manuel Sousa
Soares, do CDS, 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)

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

1. Apreciação e Votação da Revisão ao Orçamento/2017 - Modificação do
Plano Plurianual de Investimentos - revisão n.º 1; Modificação do
Orçamento da Despesa - revisão n.º 1; --------------------------------------2. Aprovação em minuta do ponto 1, para efeitos da sua imediata
executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro;-------------------------------------------------------------------B) Período de intervenção do Público. ---------------------------------------------
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Tomando a palavra para fazer um ponto prévio, a Presidente da Mesa deu as
boas vindas aos membros da Assembleia, desejou que o presente mandato
decorresse com elevação e responsabilidade e bem assim um bom trabalho ao
executivo, tudo a bem do interesse da freguesia. Agradeceu ainda a presença do
público que acorreu a esta sessão em grande número. -------------------------------A) Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------1. Apreciação e Votação da Revisão ao Orçamento/2017 - Modificação
do Plano Plurianual de Investimentos - revisão n.º 1; Modificação do
Orçamento da Despesa - revisão n.º 1 ------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que esta revisão orçamental se
justifica pela não aprovação do orçamento para o corrente ano, e uma vez que
existiam verbas disponíveis em algumas rubricas que não foram utilizadas e eram
necessárias noutras rubricas, tratou-se apenas de fazer a respetiva adaptação. ----- António Rios: referiu que o seu sentido de voto é contra a proposta
apresentada uma vez que segundo se informou junto da CCDRCentro esta revisão
não é possível já que o orçamento para 2017 não foi aprovado e se mantém o de
2016. Aquando do primeiro chumbo do orçamento, deveria ter sido apresentada
uma nova proposta, o que não aconteceu, mas pensa que ainda ia a tempo sendo
que o executivo tinha as condições de o ver aprovado. Mais sugeriu que a Mesa
retirasse o ponto em apreciação uma vez que o mesmo é ilegal. --------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que o executivo entendeu
não fazer sentido apresentar outra proposta de orçamento porque qualquer que ela
fosse seria novamente chumbada. Acrescentou que a lei não proíbe qualquer
revisão orçamental neste caso, nem sequer as limita em número. -------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a proposta de revisão ao Orçamento/2017 Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - revisão n.º 1; Modificação do
Orçamento da Despesa - revisão n.º 1 foi aprovada por maioria com 8 (oito) votos
a favor e 1 (um) voto contra, de António Rios, do PSD. ------------------------------Foi apresentada uma declaração de voto escrita, por António Rios, do PSD, a
qual é junta à ata como Anexo I. --------------------------------------------------------
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2. Aprovação em minuta do ponto 1, 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 aprovada a ata em minuta por unanimidade.E) Período de intervenção do Público -------------------------------------Não houve qualquer intervenção a registar. -------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de
todos os presentes, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e uma horas e
vinte 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 1.ª Secretária
___________________________________________________________
O 2.º Secretário
___________________________________________________________
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