FREGUESIA DA BRANCA
Rua do Mundo Novo, n.º 1 - Laginhas
3850-576 BRANCA ALB
Tel.: 234 548 328

Fax.: 234 548 107

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 3 - 2017/2021

Sessão Ordinária de dezembro de 2017
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, 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: Jorge Aurélio Silva Almeida, Luis Serafim Baptista da Silva, Marisa
Abranches Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva e José Manuel Sousa Soares, 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. ------------------------------------------------------------------------------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 das atas das Assembleias anteriores;----------------2. Regimento da Assembleia de Freguesia - Revisão
3. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia;--4. Discussão e Votação dos Documentos Previsionais da Freguesia para o ano
de 2018: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos;
b) Mapa de Pessoal;------------------------------------------------------------5. Aprovação em minuta do ponto 4, para efeitos da sua imediata
executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro;--------------------------------------------------------------------
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D) Período de intervenção do Público. -------------------------------------------A) Expediente e informações a prestar pela Mesa-----------------------A Presidente da Mesa informou ter recebido convite do Grupo Ecos da
Memória para o convívio de São Martinho, bem como a correspondência enviada
pala Câmara Municipal relativa às atas de apuramento geral de resultados das
eleições autárquicas. --------------------------------------------------------------------B) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ Jorge Almeida (CDS): felicitou a Armab pela vitória no Concurso de
Bandas Filarmónicas, realizado em Braga. Questionou ainda o Sr. Presidente sobre
o fecho da CGD o qual implicou a desinstalação das caixas multibanco e, se há
previsão de instalação de novos terminais na Branca.---------------------------------- Nuno Silva (CDS): deu as boas vindas ao sr. António Rios como novo
membro na Assembleia de Freguesia por parte do PSD; parabenizou a Armab pelo
prémio alcançado e a Junta de Freguesia pela obra da Casa Mortuária referindo que
esta é uma obra muito digna, bonita, bem localizada e acessível a todas as
pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, pelo mesmo foi
dito que todos nós Branqueses temos que nos associar e congratular às associações
da nossa terra, parabenizando a Armab por mais uma vitória e pelo prestígio que
tem dado a nossa freguesia; quanto à situação dos multibancos na Branca, referiu
que as instituições bancárias não dependem das freguesias e dos concelhos, mas
sim ds seus resultados económicos, esclarecendo que a Junta já endereçou cartas a
diversas entidades bancárias no sentido da colocação de novas caixas multibanco
na Branca e, embora já tenha tido alguns desenvolvimentos, até a data ainda não
se obteve nada em concreto, pelo que não poderá adiantar muito mais.
Relativamente à Casa Mortuária, agradeceu ao Senhor Bispo que foi quem sugeriu
ao Senhor Padre Victor a escolha daquele espaço por ser o melhor sítio para o
efeito, sendo que a Junta de Freguesia, na apreciação do custo-benefício para a
Freguesia entendeu ser atrativo, já que o investimento não foi muito elevado e
depois de 4 (quatro) anos e meio de mandato se conseguiu resolver mais uma das
grandes necessidades dos habitantes da Branca. --------------------------------------
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Tomando a palavra a Presidente da Mesa da Assembleia, disse que
aproveitando a presença da Srª Vera Marques, elemento da direção da Armab, em
seu nome próprio e desta Assembleia, parabeniza a Armab pela vitória no concurso
de bandas filarmónicas realizado em Braga, desejndo-lhe ainda muitos sucessos
futuros. -----------------------------------------------------------------------------------C) Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------1. Apreciação e votação das atas das Assembleias anteriores ---------A Presidente da Mesa esclareceu que, como habitual, as propostas das atas
foram enviadas com a devida antecedência a todos os membros para que
pudessem apresentar sugestões de alteração, sendo que não foram apresentadas
quaisquer sugestões. Informou ainda que, nos termos da lei, na votação das atas
só poderão intervir os membros que estiveram presentes na respetiva sessão. De
seguida, passou-se à votação. ----------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a Ata de 4 de setembro de 2017 , foi a
mesma aprovada pela unanimidade dos 3 (três) membros votantes (Sandra
Marcelino, Nuno Silva e Jorge Almeida). Não participaram na votação, por não o
poderem fazer nos termos acima descritos, os restantes membros. -----------------Posta a votação a Ata de 17 de outubro de 2017, foi a mesma aprovada
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------Posta a votação a Ata de 27 de novembro de 2017, foi a mesma aprovada
por unanimidade dos votantes. Não participou na referida votação o membro José
Soares, do CDS, porque não esteve presente na respetiva sessão. ------------------2. Regimento da Assembleia de Freguesia - Revisão ------------------A Presidente da Mesa informou que a Assembleia atual tem o dever de
elaborar um novo regimento que há-de vigorar durante o presente mandato, sendo
que até à aprovação desse novo documento manter-se-á em vigor o regimento
atual. Assim, foi nomeada uma comissão para revisão do Regimento, da qual farão
parte a Presidente da Mesa da Assembleia e seus secretários, Marisa Almeida, do
CDS, e António Rios, do PSD. ------------------------------------------------------------
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3. 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 que, à semelhança das anteriores
assembleias, na informação prestada constam todas as obras feitas, todos os
gastos realizados, as limpezas e demais intervenções da Junta, de forma o mais
completa possivel. Referiu também que em termos financeiros, a Junta de
Freguesia tem a sua situação estabilizada, sendo que já se liquidou cerca de 90%
(noventa por cento) das dívidas do anterior executivo. -------------------------------- Jorge Almeida (CDS): sobre as dívidas da presidência anterior questionou
quais as empesas lesadas e qual o valor ainda em dívida. ---------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que existem várias
empresas ainda com faturas por liquidar de serviços prestados, três dessas
empresas já se manifestaram e intentaram os respetivos processos em tribunal,
designadamente a Casa Amadeus, José Henriques e Construtora Paulista. Disse
também que outros credores de pequenos valores poderão nem sequer reclamar
esses valores em tribunal. O valor em causa ronda os € 6.000,00 ( seis mil euros),
sendo que já se chegou a acordo de pagamento com José Henriques, aguardandose a respetiva homologação pelo juiz do processo. ------------------------------------4. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia
para o ano de 2018: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos; b) Mapa de Pessoal;---------------------------------------------A Presidente da Mesa da Assembleia esclareceu que este ponto será
discutido em conjunto, sendo que depois a votação será feita separadamente para
cada uma das respetivas alíneas. -------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que esta proposta é o mais
fidedigna

possível,

foram

abertas

mais

rubricas

para

dar

cumprimento

e

continuidade às obras já iniciadas e aos objetivos propostos em sede de programa
eleitoral. Optou-se por elaborar um Plano Plurianual de Investimentos porque é
mais abrangente e permite mais margem de manobra na execução das obras
consoante a disponibilidade financeira da freguesia e da capacidade de negociação
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com o munícipio nos investimentos a realizar na nossa freguesia. Acrescentou que
este não é um documento fechado e, embora tenha sido convocado o membro
António Rios, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, para apresentar os seus
contributos para estes documentos, por razões profissionais não lhe foi possivel
fazê-lo, sendo que o executivo está recetivo a acolhê-los se assim o decidir fazer e,
se possivel, a introduzi-los numa futura alteração aos documentos em apreço. ----- António Rios (PSD): solicitou esclarecimentos sobre a rubrica referente ao
PDR 2020 - Reabilitação do Regadio Tradicional de Cristelo.--------------------------- Luís Silva (CDS): referiu que, por altura da campanha eleitoral, se
perspectivou e inclusivamente nas redes sociais, que a Branca teria prejuízos a
nivel das suas receitas pela diminuição de números de eleitores, pretendendo saber
qual a opinião do Presidente sobre esse assunto e se é isso se verifica de facto. Por
outro lado, e segundo a comunicação social, o governo prevê envolver câmaras
municipais e juntas de freguesia no combate aos incêndios e limpezas de terrenos,
pelo que questionou se este orçamento tem alguma rubrica aberta para a situação
supra mencionada. ----------------------------------------------------------------------O Presidente de Junta de Freguesia referiu, que a rubrica do PDR 2020,
foi uma candidatura efetuada com ajuda do técnico da Câmara Municipal de
Albergaria- a- Velha ao qual agradece, tendo a mesma sido submetida e aprovada
e só resta assinar o respetivo contrato. Tem como objetivo requalificar o regadio de
Cristelo, que nasce perto da zona desportiva e vai até ao tanque em Cristelo, que
será intervencionado por forma a que em situações de necessidade esteja apto
para abastecer helicópteros de combate a incêncios. O financiamento é a 100%
(cem por cento), pelo valor de 154,837.46€ (cento e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e trinta e sete euros, quarenta e seis cêntimos); no entanto, a situação
só estará consolidada após a assinatura do contrato respetivo. Relativamente aos
prejuízos pela diminuição de números de eleitores, referiu que essa informação está
errada: as freguesias têm direito a uma participação nos impostos do estado de 2%
(dois por cento) da média aritmética simples da receita de IRS, IRC e do IVA, nos
termos referidos nº 2 do artigo 25, o qual constitui o fundo de financiamento de
Freguesias; informou também que existem outros critérios de avaliação - tipologia
da área urbana, densidade populacional, número de habitantes e a área geográfica-
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os quais não foram alterados e por isso não se refletiu em quaisquer prejuízos.
Argumentou que a única coisa que a Branca perdeu foi 2 (dois) elementos no
executivo e 4 (quatro) elementos na Assembleia de Freguesia, mas conforme a
documentação exposta não se refletiu em qualquer prejuízo efetivo nas receitas,
porque se vai receber do Fundo de Financiamento das Freguesias (F.F.F.) €
77.941,00 (setenta e sete mil, novecents e quarenta e um euros), isto é, cerca de €
1.100,00 (mil e cem euros) a mais do que em 2017. Relativamente às limpezas de
terrenos envolventes a habitações em zonas florestais, informou que ainda não está
bem definido pelo Primeiro Ministro e assim que estiver, só será para vincular a
partir de 2019. No entanto, referiu que conforme a lei atual os proprietários têm
até ao dia 15 de Março para efetuar as devidas limpezas dos seus terrenos, e se
não o fizerem serão as câmaras municipais a fazê-lo; todavia, as autarquias não
têm recursos humanos e financeiros nem equipamentos disponiveis para isso. A
Junta de Freguesia está muito preocupada com esta situação e, embora não tenha
sequer competências de fiscalização, já se empenhou em, através do diálogo e
apelando ao bom senso dos proprietários, tentar resolver algumas das situações
mais complicadas. -----------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de Orçamento e Plano Plurianual
de Investimentos foi aprovada por maioria, com 8 (oito) votos a favor, de todos
os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de António Rios, do PSD. ---------------Posta a votação, a Proposta de Mapa de Pessoal foi aprovada por
maioria, com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma)
abstenção, de António Rios, do PSD. ---------------------------------------------------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 aprovada a ata em minuta por unanimidade.E) Período de intervenção do Público -------------------------------------Solicitou a palavra Vera Marques, membro da direção da Armab, que em
nome da mesma agradeceu os votos de felicitação que anteriormente foram
dirigidos à instituição.---------------------------------------------------------------------
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Ainda Paulo Marques solicitou informação sobre a possibilidade de realização
de queimadas de resíduos florestais e quais os seus requisitos. ----------------------O Presidente da Junta de Freguesia, António Rios e a Presidente da
Assembleia de Freguesia formularam votos de um Natal muito feliz para todos os
presentes e um ano de 2018 muito próspero. -----------------------------------------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 cinquenta
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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