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ATA N.º 7 - 2017/2021

Sessão Ordinária de junho de 2018

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no Salão Nobre

da Junta de Freguesia, pelas dezoito e trinta horas, reuniu a Assembleia de

Freguesia da Branca, presidida pela sua Presidente, Sandra Margarida Pereira

Marcelino, secretariada pelo primeiro Secretário, Carlos Manuel Almeida Silva, e

pela segunda Secretária, Marisa Abranches Almeida, que para o efeito foi

designada atenta a ausência da primeira secretária, com a presença dos seguintes

membros: Jorge Aurélio Silva Almeida, Luis Serafim Baptista da Silva, Nuno Miguel

Fernandes Silva, José Manuel Sousa Soares e Isabel Maria Domingues Marques, 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 Eugénia Liliana Rios

Viegas, 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) Expediente e informações a prestar pela mesa;-------------------------

B) Evocação do 29º aniversário da elevação da Branca a Vila;------------

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. Apreciação e Votação da Proposta de Modificção ao Orçamento da Despesa

de 2018 - Revisão n.º 2; -------------------------------------------------------



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

P á g i n a 2 | 6

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

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

de setembro;--------------------------------------------------------------------

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

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

B) Evocação do 29º Aniversário da elevação da Branca a Vila ----------

- António Rios (PSD): destacou o papel de todos os envolvidos no processo

de elevação da Branca a vila, designadamente o autor da proposta no

Parlamento - o Dr. Flausino Silva -, Câmara e Assembleia Municipal e

Assembleia de Freguesia que congregaram esforços nesse propósito comum.

Referiu o desenvolvimento económico, industrial e social que se verificou na

freguesia de então para cá, destancando também a construção de um conjunto

de infraestruturas ao nível da saúde, educação, cultura e desporto de que a

freguesia foi dotada e que permitiram dar um salto civilizacional; o incremento

na indústria, no comércio e serviços, que permitiu a criação de emprego e bem

estar social às famílias. Concluiu referindo que cabe agora lutar por preservar o

que foi feito, honrando assim todos os que foram responsáveis pela decisão

então tomada. ------------------------------------------------------------------------

- Jorge Almeida (CDS): Referiu que é um orgulho para todos os

branquenses a data que hoje se assinala, sendo também uma responsabilidade

para todos manter esse desígnio enquanto segunda maior freguesia do concelho,

bem localizada e com uma população e entidades associativas dinâmicas e

empreendedoras. -------------------------------------------------------------------------

- Presidente da Junta de Freguesia: prestou o seu reconhecimento a todos

os que ao longo do tempo se dedicaram à nossa freguesia, destacando o papel

impulsionador da proposta de elevação a vila do Dr. Flausino Silva. Referiu que hoje

a freguesia está dotada de um grande conjunto de infraestruturas aos níveis da

saúde, educação, desporto e cultura que a tornam uma das mais bem servidas ao

nível distrital, sendo que em termos culturais está cotada a nível nacional.

Agradeceu a todas as associações da freguesia que têm levado o seu nome a todo o

mundo, acrescentando que enquanto autarca se manterá empenhado em continuar

a fazer a Branca crescer porque muito ainda há por fazer. ----------------------------
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- Presidente da Assembleia de Freguesia: prestou o seu reconhecimento

a todos os autarcas envolvidos na vida da freguesia mas também a todos os

branquenses porque a freguesia só é o que é devido a eles; realçando ainda a

responsabilidade que incumbe a cada um dos autarcas em funções na gestão dos

destinos da freguesia. Destacou também o conjunto de infaestruturas de que a

freguesia está dotada e que permitem proporcionar alguns serviços de grande

utilidade aos branquenses, sendo certo que se irá continuar a trabalhar no sentido

de sempre melhorar as condições da freguesia. Esclareceu ainda que em virtude

das obras em curso no salão nobre do edifício, esta sessão tem lugar neste espaço

alternativo, mas a breve trecho os trabalhos serão concluídos e poderá voltar-se ao

espaço mais adequado para este efeito. ------------------------------------------------

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

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

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 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 da ata só poderão

intervir os membros que estiveram presentes na respetiva sessão. De seguida,

passou-se à votação. ---------------------------------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 7

(sete) votos a favor, dos membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de António Rios,

do PSD. Não participou na votação, por não o poder fazer nos termos acima

descritos, o membro Isabel Marques, do CDS. -----------------------------------------

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 que na informação prestada está

espelhada toda a atividade da Junta durante estes dois meses, disponibilizando-se

para prestar os esclarecimentos necessários. -------------------------------------------
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- Luis Silva (CDS): questionou se se confirma ter havido algum impacto ou

quebra nas receitas da freguesia por via da diminuição do número de eleitores

verificada no ano passado. ---------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que analisando os

documentos se constata que não: efetivamente, em 2017, do Fundo de

Financiamento das Freguesias, a freguesia recebeu € 38.115,36 (trinta e oito mil,

cento e quinze euros, trinta e seis cêntimos), enquanto que, em 2018, recebe €

38.827.38 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e sete euros e trinta e oito

cêntimos); sendo que o que determina o valor a receber pela freguesia é o valor

cobrado em sede de IRS, IRC e IVA pelo estado, dos quais uma quota parte é

entregue à freguesia. No primeiro semestre a freguesia já recebeu mais cerca de €

700,00 (setecentos euros) do FFF, sendo que no final do ano receberá um total de

cerca de € 1.400,00 (mil e quatrocentos euros) a mais relativamente ao ano

passado. -----------------------------------------------------------------------------------

3. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da

Despesa de 2018 - Revisão n.º 2; -------------------------------------------------

Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para

esclarecimentos iniciais, o mesmo referiu tratar-se da alteração de uma rubrica

referente às associações, na medida em que se verificou a criação de um novo

grupo folclórico - o Grupo Memórias e Tradições - que integrou no seu plano de

atividades aquelas que seriam dinamizadas pelo Grupo Ecos da Memória, do Branca

Ativa, donde este novo grupo se separou, pelo que o executivo entendeu por bem

abrir esta rubrica para poder apoiar alguma iniciativa que o grupo venha a

desenvolver.-------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa solicitou inscrições relativamente a este ponto, mas

não se tendo verificado nenhuma, colocou-o a votação. -------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de Modificação ao Orçamento da

Receita de 2018 - Revisão n.º 1 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. ---------------------------------------------------------------------------------------
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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 aprovada a ata em minuta por maioria com 8

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

António Rios, do PSD. --------------------------------------------------------------------

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

Solicitou a palavra Óscar Mortágua, do lugar de Casaldima, referindo, a

propósito da celebração do aniversário da elevação da Branca a Vila, entender que

este dia está atualmente pouco vincado na população e a Junta de Freguesia

deveria promover esta data de forma diferente para a tornar mais reconhecida

junto das pessoas. ------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que, desde que assumiram

o executivo, se entendeu assinalar de forma mais significativa os aniversários de

data mais "redonda" - 25, 30 anos -, como sucedeu aquando da homenagem

prestada aos anteriores presidentes de Junta, por ocasião do 25º aniversário, sendo

que nas restantes datas se faria apenas a evocação da data em sede de reunião de

assembleia, assumindo ser esta uma opção que pode não ser aceite por todos da

mesma forma. Aproveitou ainda para referir que em breve seria inaugurado o

Espaço do Cidadão nas instalações da Junta de Freguesia, no qual iria estar

presente um membro do Governo de Portugal, mas como ainda não está fixada a

data para tal, oportunamente seria divulgada junto da população. -------------------

Solicitou também a palavra Luis Silva, do lugar de Laginhas, que disse que a

data evocada no dia de hoje merecia ser celebrada num outro local atento o facto

do salão nobre não estar disponível, e podia ter-se recorrido a um espaço público

ou mesmo a uma das IPSS's da freguesia. Referiu ainda que o decréscimo da

poplulação é um problema muito grave e que vai muito para além da diminuição do

número de eleitores, sendo que o poder e, mais o poder local, devia canalizar os

seus orçamentos para o que é verdadeiramente importante para a população. ------
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de

todos, dando assim por encerrada a sessão eram dezanove horas e quinze 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 1º Secretário

___________________________________________________________


