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 8 - 2013/2017
Sessão Ordinária de dezembro

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, 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 pelo Primeiro Secretário, José Joaquim Ribeiro da Silva e pelo Segundo
Secretário, Carlos Manuel Almeida Silva, com a presença dos seguintes membros: Isabel
Maria Domingues Marques, Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva,
Cláudio de Jesus Martins, em substituição de Sandra Cristina Tavares Silva, do CDS/PP,
Ângelo José de Jesus Soares, Olga Marques Santos Ladeira, Abílio José Nunes Rodrigues,
Lúcia Maria Azevedo Antão, Sérgio José Silva Pereira e Ana Filipa Jesus Figueiredo, do
PPD/PSD.-----------------------------------------------------------------------------------------Pela Junta de Freguesia, estiveram presentes o Sr. Presidente, José Carlos Estrela
Coelho, o Sr. Secretário, José Manuel Sousa Soares, a Sra. Tesoureira Cristina Gonçalves
Valente e os Vogais Daniel Aguiar da Silva Pintor e Milton César Lopes Silva. --------------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 prestadas pela Mesa;-----------------------------------

B)

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

C)

Período da Ordem do Dia:----------------------------------------------------------1. Leitura e aprovação 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 aprovação do Plano de Atividades, Proposta de Orçamento,
Mapa de Pessoal e Plano Plurianiual de Investimentos para o ano de 2015;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;---------------------------------------------------------------------
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D)

Período de intervenção do Público.--------------------------------------------------

A)

Expediente e informações prestadas pela Mesa ----------------------------

A Presidente da Mesa deu início à sessão, começando por dizer que, em termos de
informações da Mesa, não há considerações a fazer, passando ao Período antes da Ordem
do Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------B)

Período antes da Ordem do Dia-----------------------------------------------

A Presidente da Mesa concedeu a palavra a Ângelo Soares, o qual começou por
ressaltar a brilhante participação da Banda de Música da ARMAB num concurso
internacional em Altea, Espanha, tendo alcançado o primeiro lugar no certame. Disse
tratar-se de motivo de orgulho para as gentes da Branca, com tudo o que isso significa
para a Branca e mesmo para o país. -----------------------------------------------------------Por outro lado, e pela negativa, referiu o facto das figuras do presépio instalado no
jardim da Junta de Freguesia, terem sido levadas por desconhecidos.-----------------------Tomando a palavra, Abílio Rodrigues, salientou, pela positiva, a festa de Natal
levada a cabo pela JOBRA, que considerou ter sido um espetáculo muito bonito; disse
ainda que tinha pena que, na parte final, quando chamaram um membro da Junta de
Freguesia para fazer a entrega de um prémio, nenhum estivesse presente. ----------------O Presidente do Executivo disse que efetivamente estava presente no evento, e
permaneceu até final mas que, por algum motivo, não terá ouvido a chamada.------------Por sua vez, Olga Ladeira, em nome de todo o grupo que integra, prestou o seu
louvor a Francisco Soares, da JOBRA,

pelo facto de ter sido considerado o melhor

treinador do ano, em atletismo, do Distrito de Aveiro, na senda da sua já longa atividade
ao serviço da JOBRA. Disse tratar-se de um reconhecimento justo e de um orgulho para
todos os Branquenses.--------------------------------------------------------------------------Lúcia Antão salientou o facto da AURANCA, no âmbito do estudo que tem vindo a
desenvolver relativamente ao património da freguesia, ter proposto três edifícios para
serem considerados como de Interesse Público, sendo que dois já receberam parecer
positivo e estão a aguardar a sua apreciação na Câmara Municipal ("Casa das Cavadas" e
“Casa dos Bicos”).--------------------------------------------------------------------------------
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Salientou, também, a apresentação de um livro no Centro Cultural da Branca por
parte de um Branquense, desta feita Manuel André Azevedo, e que aborda o
pedestrianismo. Disse tratar-se de um facto que é de louvar.--------------------------------Tomando de seguida a palavra, Nuno Silva acrescentou que será de ressaltar, além
dos já referenciados ARMAB e Francisco Soares, o desempenho desportivo do atleta da
JOBRA, Bruno Henriques, com os bons resultados alcançados a nível nacional. ------------Elogiou, igualmente, todos os contributos de particulares e empresas que, em
colaboração com a Comissão de Culto da Capela da Nossa Senhora da Alegria, em
Albergaria-a-Nova, permitiram a realização das obras na referida capela, lembrando o
lema “Com trabalho e perseverança tudo se alcança”.----------------------------------------No seguimento destas intervenções, a Presidente da Mesa propôs que toda a
Assembleia de Freguesia se associasse ao voto de louvor ao treinador Francisco Soares,
feito pelo membro da Assembleia Olga Ladeira. ----------------------------------------------Posto a votação o referido voto de louvor, foi o mesmo aprovado com doze votos a
favor e uma abstenção, de Ângelo Soares que fundamentou o seu sentido de voto no facto
de ser irmão do homenageado.-----------------------------------------------------------------C)

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

1.

Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior ------------------------

A Presidente da Mesa dispensou a leitura da ata da Assembleia anterior, uma vez
que o respetivo projeto de ata havia sido enviado previamente aos membros da
Assembleia de Freguesia. Seguidamente solicitou-lhes propostas de alteração, ao que
estes apresentaram algumas nesse sentido e foram introduzidas nos locais respetivos.---Ângelo Soares referiu que havia solicitado a gravação sonora das sessões da
Assembleia de Freguesia, não tendo ainda obtido resposta; ao que a Senhora Presidente
da Mesa disse que por principio não cederia essas gravações, e que os senhores membros
que tivessem dúvidas poderiam solicitar a sua audição nas instalações da junta e na
presença de algum dos membros da mesa.----------------------------------------------------Passando-se à votação da ata, a mesma foi aprovada por unanimidade, ressalvadas
as respetivas alterações propostas.-------------------------------------------------------------
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2.

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia

Olga Ladeira, tomando a palavra e fazendo referência à cedência de espaço físico no
edifício da Junta à Associação “Literal Propósito”, perguntou quais são as valências desta
associação e onde está sediada.----------------------------------------------------------------Por sua vez, Ângelo Soares, começando pelo Preâmbulo do documento em
apreciação, disse que o executivo devia começar a esquecer o passado e deixar de fazer
referências sucessivas a isso; além de que a nota introdutória é exatamente igual à da
informação anterior. ----------------------------------------------------------------------------Questionou também o sentido da referência ao facto da Junta de Freguesia querer
que as associações a vejam como um parceiro, nunca como um problema nem nunca
como uma solução; assim como o facto da Junta de Freguesia estar satisfeita com a
dinâmica de algumas associações, ao que perguntou se outras não terão essa dinâmica. -Relativamente às obras levadas a cabo, perguntou quais as que foram realizadas,
designadamente, no Outeirinho e em Fradelos e se foram muitas. Disse ainda
desconhecer onde fica a presa do lago da Boavista, ao que foi esclarecido que é em Fundo
de Vila.-------------------------------------------------------------------------------------------Na área da ação social e cultural referiu que o facto do documento em análise fazer
referência às presenças de membros da Junta nos eventos não é muito relevante.--------Solicitou esclarecimento sobre o que seja o trânsito em julgado das decisões
relativas ao pagamento de dívidas antigas. ---------------------------------------------------Quanto a estas, constatou ainda que está "reservado" um valor de vinte mil euros,
no entanto, o valor total será de cerca de quarenta e oito mil euros; daí questionar como
se justifica esta diferença de valores. ----------------------------------------------------------Disse também que, relativamente à situação financeira da freguesia, tendo havido
uma transição de um Saldo de Gerência de € 100.000,00 (cem mil euros), tal quer dizer
que se trata de uma” Junta rica”.---------------------------------------------------------------Tendo sido concedida a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia para
responder, disse então que, relativamente à entidade "Literal Propósito", trata-se de uma
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associação liderada por duas professoras residentes na Branca, que organiza ações de
formação direcionadas a pessoas desempregadas da freguesia. Acrescentou que embora a
sede social seja em Águeda, é intenção transferi-la para cá.---------------------------------Respondendo a Ângelo Soares, referiu que tem de haver um termo de comparação
com o passado, em termos do desempenho da Junta de Freguesia. ------------------------No que toca às atividades, disse que a Junta quer que todas as associações a vejam
como um parceiro, como parte da solução, e não exceciona nenhuma delas. No entanto,
há que reconhecer que algumas entidades têm efetivamente crescido mais em termos de
atividades/ eventos realizados que outras. Disse ficar satisfeito com a dinâmica que
algumas associções têm vindo a revelar e das quais nos devemos orgulhar.----------------A título de exemplo, referiu o Clube de Nobrijo, aproveitando para dirigir os
parabéns a Sérgio Pereira, enquanto membro da direção. -----------------------------------Por sua vez, Abílio Rodrigues, disse que, relativamente à redação do documento em
apreciação, ficaria melhor dizer-se que a Junta de Freguesia não queria ser vista como um
problema, mas sim como parte da solução.----------------------------------------------------No que toca às obras no Outeirinho, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia precisou
que se referia à Rua da Cerâmica. Esclareceu, a esse propósito, que já há proprietários
dispostos a cederem terreno para o alargamento desta rua, sendo que

já está a ser

elaborado um projeto na Câmara Municipal, e que quando estiver concluído será
apresentado a todos os proprietários envolvidos.----------------------------------------------Relativamente à valeta em Fradelos referiu que foi colocada a tubagem junto ao
posto da EDP, na rua que vai sair à Rua da Cinza.--------------------------------------------Acrescentou que as obras foram feitas ao abrigo do protocolo para aquisição de
materiais celebrado com a Câmara Municipal, sendo que a Junta de Fregusia aproveitou
cem por cento do valor a que se podia propor receber.---------------------------------------Quanto à ação social e cultural, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia disse ser uma
obrigação do executivo estar presente em situações de âmbito cultural e social.-----------Lúcia Antão disse que alguns membros da Junta participaram em alguns eventos
como espetadores, o que lhe parece um pouco simplista.------------------------------------Seguidamente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que, relativamente aos
recursos financeiros, a Junta pretende passar para o Saldo de Gerência cerca de €
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100.000,00 (cem mil euros), que são fruto da boa gestão do executivo, com trabalho
muito intenso e muita dedicação. Também ressaltou que a Junta procurou obter junto da
Câmara Municipal todos os recursos financeiros que pôde. Por outro lado, admitiu que o
saldo transitado poderá ser visto, em parte, também como fruto das obras que não se
realizaram, mas que irão ser feitas em breve.-------------------------------------------------Relativamente aos € 20.000,00 (vinte mil euros) postos de lado como salvaguarda
para pagar situações não regularizadas pelo anterior executivo, disse esperar pagar a
todos os fornecedores, desde que os processos transitem em julgado, nos casos em que
os fornecedores tenham acionado judicialmente a junta e esta defendeu-se mandatando
um advogado, aguardando decisão do tribunal ou, nos casos que não foram para tribunal,
desde que sejam emitidos pareceres favoráveis pelas entidades consultadas pela Junta de
Freguesia, e que esta entretanto aguarda.-----------------------------------------------------Intervindo Ângelo Soares disse que o Presidente do Executivo não refere nada, no
documento em apreciação, relativamente à A32 nem à instalação do Pingo Doce. Sobre
estes temas perguntou que diligências tinha feito e se há alguma evolução ou informações
complementares a prestar.----------------------------------------------------------------------Lúcia Antão disse, relativamente aos recursos humanos da Junta, que os mesmos se
circunscrevem a um trabalhador, quando, na sua opinião, os membros do Executivo
também deveriam ser incluídos. ---------------------------------------------------------------Tomando a palavra, a tesoureira Cristina Valente esclareceu que o número referido
diz respeito apenas a quem faz parte do quadro, nos termos da lei, e os membros do
executivo não estão incluidos.------------------------------------------------------------------Retomando a palavra, Lúcia Antão perguntou qual o ponto de situação, à data desta
Assembleia, das transferências da Câmara Municipal, uma vez que o relatório foi
elaborado à data de novembro de 2014. ------------------------------------------------------Quanto à referência que é feitas às caminhadas, disse que antes elas já existiam e
da forma como é dito até parece que não. ----------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Junta, o mesmo esclareceu que, à data desta
Assembleia, o Executivo por si liderado tinha a garantia de receber da Câmara Municipal
tudo o que faltava até ao final do ano.----------------------------------------------------------
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Relativamente à A32 disse reconhecer que é uma situação delicada para os
branquenses; que a Junta tem defendido o traçado alternativo, como toda a gente bem
sabe, e não o traçado que está previsto. Disse também que a Junta continua a lutar e está
confiante que vai conseguir.--------------------------------------------------------------------No que toca ao PDM, o Presidente do Executivo disse que houve uma grande vitória
para a Branca, fruto dos esforços desenvolvidos pela respetiva Junta de Freguesia e pela
AURANCA. Também ressaltou o mérito do atual Presidente da Câmara Municipal.----------Em relação ao Pingo Doce disse que o mesmo vai ser instalado em Albergaria-aVelha e não na Branca e que vai afetar muito o comércio local na primeira localidade
referida. Também disse que se solidarizou com os comerciantes da zona, e que gostaria,
na sua opinião pessoal, que o Pingo Doce fosse instalado noutro terreno que não aquele
que à partida lhe estará destinado.-------------------------------------------------------------Tomando a palavra, Ângelo Soares disse que a localização prevista para o Pingo
Doce é muito prejudicial para o comércio local, não sendo relevante o facto do terreno
pertencer a A ou a B. Disse ainda que a sua posição, há já muito longa data,
relativamente à A32, é que esta deveria ser deslocada para nascente; aliás, quando
integrou o executivo da Junta de Freguesia esteve presente em várias reuniões com esse
mesmo objetivo. Porém, há que pôr a questão de exigirmos contrapartidas mais
vantajosas para o caso de a infraestrutura vir mesmo a passar pela freguesia. ------------Lúcia Antão interveio, dizendo que foi numa Assembleia de Freguesia, em 2008, que
se decidiu formar uma comissão para elaborar uma contestação técnica ao dossier da A32
na Branca. Também disse que, como essa comissão não tinha peso jurídico suficiente,
então formou-se a AURANCA.-------------------------------------------------------------------Por sua vez, Nuno Silva perguntou qual o ponto de situação do alcatroamento da
estrada do Padrão ao Alto de Fradelos. Relativamente ao registo predial dos imóveis
referiu, novamente e com exclamação, o facto do edifício da sede da Junta de Freguesia
estar por registar há cerca de 30 anos. --------------------------------------------------------Em resposta, o Presidente do Executivo disse que a Junta só possuía dois prédios
registados: um terreno em Côche, junto à Fonte da Bouça, e a Capela da Nossa Senhora
das Dores, e então tomou a iniciativa de proceder ao registo dos restantes terrenos.-------
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Relativamente às obras na estrada de Fradelos referiu que estariam para começar,
tendo havido um atraso motivado pela reclamação de um dos concorrentes. ---------------

3.

Discussão e aprovação do Plano de Atividades, Proposta de Orçamento,
Mapa de Pessoal e Plano Plurianiual de Investimentos para o ano de
2015 -----------------------------------------------------------------------------

Olga Ladeira perguntou se, relativamente às despesas inscritas no orçamento, houve
algum critério para atribuição de subsídios às instituições da freguesia, uma vez que
verificou grandes discrepâncias nos valores atribuidos. --------------------------------------Por sua vez, Ângelo Soares referiu, relativamente ao plano de atividades, que este é
quase uma cópia fiel daquilo que estava previsto fazer este ano e não se fez, uma vez
que, segundo disse, daquilo que estava previsto fazer só foi feito o que era estritamente
necessário, daí resultando o grande saldo orçamental que transitou. Por executar, ficaram,
nomeadamente, as obras no salão nobre da Junta de Freguesia, o quiosque no cemitério,
a sala para últimas orações e mesmo o Skate Park, que só agora se inicou. ---------------Pediu também que fosse esclarecido se existe algum critério para a colocação de
passeios na freguesia e relativamente à limpeza do Rio Jardim perguntou se a mesma
abrange toda a sua extensão ou só parte dela.------------------------------------------------Tomando a palavra, Lúcia Antão referiu que as obras de maior envergadura
acabaram por não ser realizadas ou só estão em início de execução, acabando por
transitar para 2015. Só mesmo as mais pequenas foram feitas. ----------------------------Quanto ao fecho automático do portão do cemitério sugeriu que estivesse sempre lá
algum responsável para evitar que fique alguém fechado lá dentro, em particular pessoas
idosas, que poderão não se adaptar bem a esta mudança. ----------------------------------Relativamente ao orçamento da despesa, questionou se todas as entidades tinham
entregado os seus planos de atividades e porque é que a AURANCA não está contemplada
com a atribuição de subsídio, tal como não foi contemplada em 2014.----------------------Referiu ainda que, na rubrica “Execução das vias”, na verba “Vestuário e artigos
pessoais” aparece um valor muito elevado, de € 2.000,00 (dois mil euros), questionando a
que se destina.------------------------------------------------------------------------------------
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Acrescentou considerar relativamente baixos os valores atribuidos à APPCDM e
PROBRANCA.-------------------------------------------------------------------------------------Sérgio Pereira questionou qual a entidade responsável pela dinamização do Rock in
Branca.-------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Silva considerou ser demasiado baixa a verba de € 50,00 (cinquenta euros)
destinada a estágios e questionou a que se destinam € 2500,00 (dois mil e quinhentos
euros), para outras despesas.------------------------------------------------------------------Por sua vez, Ana Filipa Figueiredo perguntou se é mesmo necessário adquirir a
viatura mista, prevista no Plano de Atividades, designadamente por aumentar o número
de funcionários da junta que o justifique.------------------------------------------------------Tomando a palavra, o Presidente do Executivo respondeu à membro Olga Ladeira e
disse que existem critérios para atribuição de subsídios às diferentes instituições, tendo
como fundamento a quantidade e tipo de trabalho que cada instituição desenvolve. Disse
também que todas as instituições mereciam muito mais, mas tal não é possível devido aos
limites orçamentais.-----------------------------------------------------------------------------Relativamente à AURANCA informou que este ano não foi apresentada qualquer
candidatura ao apoio da Junta; o valor correspondente a 2014 (dois mil e catorze) será
entregue antes do fim do ano.------------------------------------------------------------------Informou ainda que o Grupo Desportivo da Branca também não apresentou qualquer
candidatura a apoio este ano. ------------------------------------------------------------------Lúcia Antão realçou a importância do apoio domiciliário prestado pela PROBRANCA,
que abarca grande número de utentes, e que necessita de grande disponibilidade e
dedicação do pessoal dessa instituição.--------------------------------------------------------Por sua vez, Olga Ladeira sugeriu o estabelecimento de critérios de atribuição mais
precisos e objetivos para haver mais equidade, ao que o Presidente da Junta de Freguesia
contrapôs, dizendo que a definição de critérios é sempre subjetiva.-------------------------Em resposta a Ângelo Soares, o Presidente do Executivo disse que algumas obras
não evoluiram antes pois estavam dependentes da Câmara Municipal, como é o caso do
skate park, cujos trabalhos arrancaram recentemente. --------------------------------------Referiu também que está a ser feita uma candidatura para ser apresentada na
CCDRC, com a ajuda da Câmara Municipal, para custear até 60% (sessenta por cento) das
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obras na sede da Junta de Freguesia, mas teve de ser feito o registo predial do edifício
primeiro.------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à casa mortuária, já há um projeto elaborado pelos técnicos da Câmara
Municipal e poderá apresentar-se também uma candidatura junto da CCDRC. -------------Acrescentou ainda que, uma vez que no final do mês o Sr. Lutero vai deixar de
prestar serviço no cemitério, vai ser instalado um automatismo nos portões do cemitério,
cujo custo rondará os € 900,00 (novecentos euros).------------------------------------------Já o circuito de manutenção será feito no seguimento do skate park. ----------------A construção de passeios será feita principalmente onde há habitações e onde as
pessoas circulam mais; no entanto, ainda não há uma estimativa do valor a despender.--Relativamente ao Rio Jardim referiu que é intenção do Executivo fazer a sua limpeza
integral. No entanto, como se desconhece onde começa, optou-se por iniciar os trabalhos
de limpeza de poente para nascente, sendo que neste momento já está limpo até à
Estrada Nacional Um, em Albergaria-a-Nova.--------------------------------------------------Também salientou o facto da Junta de Freguesia ter feito duas candidaturas junto do
IEFP, de 11 (onze) meses cada, para recrutar duas equipas de 5 (cinco) pessoas cada,
abrangidas pelo Rendimento Social de inserção, para trabalharem em prol da freguesia
(limpeza de valetas, construção de passeios, etc.). A única condição requerida pela Junta
de Freguesia é que os candidatos sejam residentes na Branca. Pretende-se, assim, a
reintegração sócio-económica dessas pessoas da Branca. Com este esclarecimento
explicou a necessidade do vestuário, das ferramentas e utensílios e da viatura, vincando
por outro lado a grande poupança que se consegue para os cofres da junta.---------------Intervindo, Abílio Rodrigues ressaltou os € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros)
previstos no orçamento para gastos com eletricidade e sugeriu à Junta de Freguesia a
montagem de painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, já que poderia ser
vantajoso em termos monetários.--------------------------------------------------------------O presidente da Junta de Freguesia achou esta uma sugestão excelente ideia e
esclareceu a este propósito que o valor gasto com eletricidade se refere ao edifício da
junta (que inclui a própria Junta de Freguesia, a JOBRA e a Associação de Caçadores) e o
cemitério.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Esclareceu ainda que relativamente às instalações ocupadas pela JOBRA existe um
contrato vitalício de utilização das mesmas.---------------------------------------------------Postos à votação o Plano de Atividades e o Orçamento para 2015 (dois mil e quinze),
foram os mesmos aprovados por maioria, com sete votos a favor, de todos os membros
do CDS/PP e com seis abstenções, de todos os elementos do grupo do PSD, com uma
declaração de voto do mesmo grupo relativa às duas peças referidas, e que se anexa à
presente ata como documento número um.---------------------------------------------------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.-----------------------------------------------------------------

Posta a votação, foi aprovada unanimidade.---------------------------------------------D) Período de Intervenção do Público --------------------------------------------A este passo, Sérgio Pereira solicitou a palavra, na qualidade de dirigente do Clube
de Nobrijo, para realçar os bons resultados obtidos por Bruno Tavares e Rui Cassiano,
ambos atletas do Clube, no Terceiro Trial de Amarante. -------------------------------------Tomou a palavra a Senhora Presidente da Mesa que aproveitou para desejar a todos
os presentes votos de Boas Festas, tendo em conta a época festiva de Natal que se estava
a atravessar.-------------------------------------------------------------------------------------E, nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, eram vinte e quatro 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
___________________________________________________________

O 1.º Secretário
___________________________________________________________
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