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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 9 - 2013/2017
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE MARÇO DE 2015,
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA BRANCA

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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, Sandra Cristina Tavares da Silva, do CDS/PP, Ângelo José de Jesus Soares, Olga
Marques Santos Ladeira, Sérgio José Silva Pereira, Ana Filipa Jesus Figueiredo e Nuno
Miguel Marques de Sá, em substituição de António Domingues, primeiramente
indicado em substituição de Abílio José Nunes Rodrigues, do PPD/PSD. ----------------Faltou à presente sessão, Lúcia Maria Azevedo Antão que, em devido tempo,
apresentou a respetiva justificação para a sua falta.--------------------------------------Pela Junta de Freguesia, estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela
Coelho, o Secretário, José Manuel Sousa Soares, a 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:-------------------------------------------------------------------------------1. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Receita de 2014 –
Revisão n.º 4;------------------------------------------------------------------------2. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Despesa de 2014 –
Revisão n.º 4;------------------------------------------------------------------------3. Discussão e aprovação da Conta de Gerência de 2014;----------------------------4. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia
sobre a atividade desta e da situação financeira da Freguesia 2014;--------------
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5. Discussão e aprovação de Proposta de Apoio à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha;-------------------------------------6. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Receita de 2015 –
Revisão n.º 1;------------------------------------------------------------------------7. Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Despesa de 2015 –
Revisão n.º 1;------------------------------------------------------------------------8. Discussão e aprovação da Modificação do Plano Plurianual de Investimentos de
2015 – Revisão n.º 1;----------------------------------------------------------------9. Período de intervenção do público;--------------------------------------------------10. Aprovação em minuta da ata desta sessão para efeitos da sua imediata
executoriedade, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a Nuno Sá,
presente nesta sessão em substituição de Abílio Rodrigues.------------------------------Aproveitou também para fazer algumas considerações relativas à necessidade da
realização desta sessão no dia de hoje, justificando a premência da sua realização pelo
facto de haver valores do PRODER que era necessário aprovar para que seja possível
proceder ao pagamento de dívidas antigas e também pagar às pessoas admitidas pela
Junta de Freguesia ao abrigo do programa com o IEFP.----------------------------------Por sua vez, concedida a palavra ao Presidente do Executivo, o mesmo justificou a
não realização desta Assembleia na data em que estava inicialmente prevista, pelo
facto de, na altura, não estarem reunidas as condições formais necessárias à sua
realização.-----------------------------------------------------------------------------------Pedindo a palavra, Ângelo Soares aproveitou para fazer um ponto prévio, tendo lido
uma declaração escrita nesse sentido, que se anexa à presente ata, como doc. n.º 1.-Em

referência

a

esta

declaração,

a

Presidente

da

Mesa

esclareceu

que,

relativamente ao envio da convocatória para a presente sessão, tomou todas as
medidas com vista a que todos os membros a tivessem recebido garantidamente,
tendo a documentação de suporte ficado disponível para consulta dentro do prazo
estipulado pela lei para tal.------------------------------------------------------------------
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Por outro lado, o Presidente da Junta de Freguesia leu a carta que esta Junta
recebeu do Tribunal de Contas e que justifica a realização desta Assembleia.----------Passou-se então à Ordem do Dia:-------------------------------------------------------1.

Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Receita de

2014 – Revisão n.º 4 -----------------------------------------------------------------Tomando a palavra, Ângelo Soares referiu que, na sua opinião, o executivo poderia
ter modificado o Orçamento sem trazer este assunto à Assembleia de Freguesia.------Posta à votação a Modificação do Orçamento de Receita de 2014 – Revisão n.º 4 foi
a mesma aprovada por maioria, com sete votos a favor, de todos os membros

da

bancada do CDS/PP e cinco abstenções, dos elementos da bancada do PPD/PSD.------2.

Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Despesa de

2014 – Revisão n.º 4 ---------------------------------------------------------------Ângelo Soares destacou a enorme subida da verba correspondente ao IMI, quando
o Sr. Presidente da Câmara Municipal tinha prometido o contrário; tal como a subida
do preço da àgua. Referiu também o grande aumento das despesas correntes quando
as despesas de investimento foram relativamente baixas.-------------------------------Por outro lado, referiu que tendo em conta a baixa execução da despesa, de apenas
cerca de 19% (dezanove por cento), não surpreende o saldo de gerência de €
106.000,00 ( cento e seis mil euros). -----------------------------------------------------Olga Ladeira destacou a taxa de 771% (setecentos e setenta e um por cento) de
execução. -----------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, pelo mesmo foi dito que
relativamente ao IMI, a subida da verba se deveu, não à subida da taxa em si, porque
essa até desceu para o minímo legal de 0,3 (zero vírgula três), mas ao facto do valor
de muitos prédios ter sido atualizado. -----------------------------------------------------Quanto ao preço da àgua, disse que os membros da bancada do PPD/PSD na
Assembleia Municipal também eram responsáveis e saberiam explicar o porquê destas
subidas de preço. ---------------------------------------------------------------------------Quanto ao alegado aumento das despesas correntes, justificou-o com base na
inscrição das despesas nas rubricas corretas, pois que, como exemplificou, inscrever a
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limpeza de valetas nas despesas de capital não era o correto, tal como fazia o
executivo anterior. --------------------------------------------------------------------------Posta à votação a Modificação do Orçamento de Despesa de 2014 – Revisão n.º 4,
foi aprovada por maioria, com sete votos a favor, da bancada do CDS/PP e cinco
abstenções, dos elementos da bancada do PPD/PSD.-------------------------------------3.

Discussão e aprovação da Conta de Gerência de 2014 -------------------

Não se tendo suscitado discussão, posta à votação a Conta de Gerência de 2014,
esta foi aprovada por maioria, com sete votos a favor, de todos os elementos da
bancada do CDS/PP e cinco votos contra da bancada do PPD/PSD, que apresentou
uma declaração de voto escrita, que se anexa à presente ata como doc. n.º 2.--------4.

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de

Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da Freguesia -2014
Concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo disse estar
orgulhoso de ser o líder da equipa que compõe o executivo e do trabalho e atividades
que tem vindo a desenvolver.--------------------------------------------------------------Olga Ladeira chamou a atenção para o facto de que, da intervenção anterior do
Presidente da Junta de Freguesia parece que durante vinte e cinco anos não se fez
nada na freguesia, acrescentando que quando se concorre numa lista para fazer parte
de qualquer executivo, se tem obrigação de dar o nosso melhor a bem de tudo e de
todos.----------------------------------------------------------------------------------------Referiu também que nesta informação apenas deveriam constar as atividades
desenvolvidas desde a última sessão desta assembleia. ---------------------------------Relativamente ao quadro das despesas de 2013, questionou porque aparecem aí
duas vezes inscritas as festas de Natal e de fim de ano letivo. --------------------------Por sua vez, Ana Filipa Figueiredo perguntou se a Junta de Freguesia tinha exreclusos a prestar serviço comunitário, ao que o Presidente do Executivo respondeu
que não eram ex-reclusos mas sim pessoas a cumprir penas em processos crime
através de trabalho comunitário, com a condição imposta pela Junta de que sejam
residentes na Freguesia da Branca. Esclareceu ainda que este relatório é relativo a
todo o ano de dois mil e catorze e daí incluir todas as atividades da Junta. -------------
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Por sua vez, Ângelo Soares felicitou a Junta de Freguesia pelo facto de ter dado
oportunidade a pessoas que recebem o Rendimento Social de Inserção, para
prestarem trabalho a favor da freguesia, ao que o Presidente do Executivo agradeceu,
esclarecendo que em dois mil e catorze houve três inicativas/ candidaturas a envolver
estas pessoas e este ano já estão duas novas equipas a trabalhar.----------------------Jorge Almeida parabenizou, desde logo, o executivo pelas atividades desenvolvidas
ao longo do ano passado. Depois, perguntou se existem documentos comprovativos
das despesas suportadas com as Festas da Vila de dois mil e treze, que importaram
em € 6.000,00 (seis mil euros) e das despesas que surgem como duplicadas da festa
de fim de ano letivo.------------------------------------------------------------------------Questionou também o Presidente da Junta de Freguesia se o prazo médio de
pagamento aos fornecedores em dois mil e catorze foi de 11,2 (onze vírgula dois)
dias, como patente no relatório, demonstrando até alguma surpresa. Em resposta, o
Presidente da Junta disse que efetivamente estava correto. Retomando a palavra,
Jorge Almeida deu os parabéns ao executivo por tal facto, que considera inédito.------O Presidente da Junta de Freguesia acrescentou ainda que no dia trinta e um de
dezembro de dois mil e catorze, a Junta de Freguesia não devia qualquer quantia aos
seus fornecedores; isto à exceção dos valores transitados do anterior executivo e que
ainda não tem autorização competente para liquidar. ------------------------------------Sérgio Pereira referiu que não concorda com a autopromoção do trabalho próprio
que foi aqui feita. ---------------------------------------------------------------------------Por outro lado, felicitou o executivo por ter realizado o “Rock In Branca” por um
valor muito baixo - cerca de € 334,00 (trezentos e trinta e quatro euros). Defendeu,
no entanto, que os profissionais da música deveriam ser pagos e sugeriu que o
pagamento aos músicos deveria ser aumentado no próximo ano para dignificar a
atividade destes. Também disse que a música contribui positivamente para a
economia do país e, nesse sentido, deve ser valorizada .---------------------------------Por sua vez, o Presidente da Junta de Freguesia respondeu, dizendo que o
importante é que se faça o “Rock In Branca” e que este evento também serviu para
mostrar algumas bandas de garagem que não eram conhecidas. Também disse que o
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objetivo do Executivo com este tipo de eventos é o de promover as associações e
grupos, sempre com a perspetiva de se fazer melhor no próximo ano.----------------5.

Discussão

e

aprovação

de

Proposta

de

Apoio

à

Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha. ---------------Ângelo Soares pediu para sair da sala, escusando-se assim à votação, pelo facto de
fazer parte dos corpos gerentes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Albergaria-a-Velha.----------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que, de acordo com a legislação em
vigor, só é permitida a atribuição de apoios às instituições da própria freguesia; no
entanto, a Branca não dispõe de coorporação de bombeiros, sendo os Bombeiros de
Albergaria-a-Velha que prestam cá os serviços necessários, e daí considerar que se lhe
deve atribuir este apoio de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). ------------------Posta à votação a Proposta de Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Albergaria-a-Velha, a mesma foi aprovada por unanimidade.-----------6.

Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Receita de

2015 – Revisão n.º 1 -----------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que esta revisão contempla a
inclusão do saldo de gerência anterior e a verba transferida pelo IEFP. -----------------Posta à votação a Modificação do Orçamento de Receita de 2015 – Revisão n.º 1, a
mesma foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------7.

Discussão e aprovação da Modificação do Orçamento de Despesa de

2015 – Revisão n.º 1 -----------------------------------------------------------------O

Presidente

da

Junta

de

Freguesia

prestou

alguns

esclarecimentos,

nomeadamente, quanto ao cabimento dos saldos transitados para pagamento de
subsidio de alimentação, apoio aos Bombeiros de Albergaria-a-Velha, pagamento da
dívida relativa ao PRODER, previsão de pagamento das dívidas antigas, obras no salão
da junta e aquisição de viatura. -----------------------------------------------------------Posta à votação a Modificação do Orçamento de Despesa de 2015 – Revisão n.º 1,
foi a mesma aprovada por unanimidade, com uma declaração de voto escrita da
bancada CDS/PP, que se anexa à presente ata como doc. n.º 3.-------------------------
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8.

Discussão

e aprovação da Modificação

do Plano Plurianual de

Investimentos de 2015 – Revisão n.º 1 --------------------------------------------Posta à votação a Modificação do Plano Plurianual de Investimentos de 2015 –
Revisão n.º 1, a mesma foi aprovada por unanimidade.----------------------------------9.

Período de interevenção do público -----------------------------------------

Não houve intervenções a registar.
10. Aprovação em minuta da ata desta sessão, para efeitos da sua imediata
executoriedade, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro. ------------------------------------------------------------------------------Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------------E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão,
eram vinte e duas 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

___________________________________________________________

O 1.º Secretário

___________________________________________________________

O 2.º Secretário

___________________________________________________________
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