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 16 - 2017/2021

Sessão Ordinária de junho de 2020
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 pela segunda
Secretária, Sónia Cláudia Silva Tavares, que para o efeito foi designada atenta a
ausência do segundo secretário, com a presença dos seguintes membros: Jorge
Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva, Marisa Abranches Almeida,
Milton César Lopes Silva e Paulo Jorge Santos Ferreira, do CDS/PP; Vera Lúcia Sá
Marques, do PSD. ------------------------------------------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela
Coelho, o Secretário, José Manuel Sousa Soares e o Tesoureiro, Daniel Aguiar da
Silva Pintor. ------------------------------------------------------------------------------Solicitaram a sua substituição nesta sessão os membros Carlos Manuel
Almeida Silva e Luis Serafim Baptista da Silva, do CDS/PP, e António Daniel Pinto
dos Rios, do PSD, 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)

Evocação do 31º aniversário da elevação da Branca à categoria de

Vila; --------------------------------------------------------------------------------B)

Expediente e informações a prestar pela mesa;-------------------------

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;---
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3. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre as medidas tomadas face à pandemia da doença Covid 19
- Lei 6/2020, de 10 de abril; --------------------------------------------------4. Apreciação e Votação da Proposta de Acordo de Execução de Delegação de
Competências e do Regulamento de Apoio nas Juntas de Freguesia; ------5. Apreciação e votação da Proposta de Alteração ao Orçamento da Receita e
da Despesa 2020 - Revisão n.º 2; --------------------------------------------6. Aprovação em minuta dos pontos 4 e 5, 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) Evocação do 31º Aniversário da Elevação da Branca à categoria de
vila; ---------------------------------------------------------------------------------- Vera Marques (PSD): referiu ser este dia um marco muito importante para
a Freguesia, dando por isso os parabéns a todos por mais este aniversário. --------- Jorge Almeida (CDS): declaração constante do documento que se junta
como Anexo I. ---------------------------------------------------------------------------- Presidente da Junta de Freguesia: declaração constante do documento
que se junta como Anexo II. ------------------------------------------------------------- Presidente da Assembleia de Freguesia - subscrevendo tudo o que
havia sido dito pelos oradores anteriores, chamou a atenção para o espírito de
preseverança e resiliência demonstrado pelos branquenses nestes tempos que são
tão dificeis e exigentes, sublinhando a forma empreendedora e responsável como
têm sabido enfrentar as adversidades na senda da ultrapassagem dessas
dificuldades e do progresso da freguesia, com vista ao bem-estar geral da
população. -------------------------------------------------------------------------------B) Expediente e informações a prestar pela Mesa-----------------------A Presidente da Mesa informou não haver expediente ou informações a
prestar no período em apreço. ----------------------------------------------------------C) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ Vera Marques (PSD) - solicitou, sendo possível, o envio por email aos
membros da data previsível de realização das sessões da Assembleia de Freguesia.-
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- Nuno Silva (CDS) - endereçou os parabéns à Escola Básica da Branca
pelos

resultados

obtidos

na classificação

do

ranking nacional

de escolas,

questionando se o amianto presente nas instalações da mesma vai ser retirado e se
sim, se há uma data prevista para o efeito. -------------------------------------------- Jorge Almeida (CDS) - elogiou a iniciativa do Executivo de colocação de
dispensadores de pedal para álcool gel nos locais de utilização pública da freguesia.
Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo dirigiu
os parabéns à Escola Básica da Branca, na figura da sua direção, pelos resultados
obtidos, que foram os melhores do nosso concelho, esclarecendo que o amianto vai
ser efetivamente retirado das instalações, sendo que devido à pandemia o
procedimento foi atrasado. Quanto à colocação dos dispensadores de pedal de
álcool gel referiu terem sido colocados nos locais de maior utilização do público. ---A Presidente da Mesa esclareceu, quanto ao envio antecipado aos membros
da data previsivel de realização das sessões da Assembleia de Freguesia, que logo
que tenha essa indicação da parte do executivo se procederá em conformidade com
o agora solicitado. -----------------------------------------------------------------------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 ata aprovada por unanimidade.
Não participaram na votação, por não o poderem fazer nos termos acima descritos,
os membros Paulo Ferreira, do CDS-PP e Vera Marques, do PSD. --------------------2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia ----
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O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que na informação
prestada está espelhada a atividade da Junta durante o mês de maio, uma vez que
junho ainda não foi encerrado, disponibilizando-se para prestar os esclarecimentos
necessários aos membros da Assembleia. ---------------------------------------------Não havendo intervenções a registar passou-se ao ponto seguinte. -----------3. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre as medidas tomadas face à pandemia da doença Covid 19 Lei 6/2020, de 10 de abril; -------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que o documento em questão
decorre da obrigação legal de informção, reportando-se às medidas adotadas no
mês de maio, que foram a entrega de máscaras sociais nas empresas da freguesia
para distribuição pelos seus colaboradores e na colocação e reenchimento dos
dispensadores de pedal de álcool gel, nos locais de maior afluência de público da
freguesia. Reiterou o agradecimento às costureiras, tratoristas e todos os demais
voluntários que estiveram empenhados nesta fase de luta contra a pandemia na
freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- Vera Marques (PSD) - parabenizou o Executivo pelas medidas adotadas
na prevenção e contenção do vírus e agradeceu a todos os voluntários envolvidos
ativamente nesta luta. ------------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da Proposta de Acordo de Execução de
Delegação de Competências e do Regulamento de Apoio nas Juntas de
Freguesia; --------------------------------------------------------------------------Concedida

a

palavra

ao

Presidente

da

Junta

de

Freguesia

para

esclarecimentos iniciais, o mesmo referiu tratar-se do reforço do apoio do Município
a todas as freguesias do concelho, o que no caso da Branca se traduz num
acréscimo de cerca de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros), para limpeza de vias
e valetas, uma vez que a verba atribuida anteriormente - € 54.000,00 (cinquenta e
quatro mil euros) - não era suficiente para suportar todos os custos com mão-deobra, combustíveis e maquinaria. Esclareceu que a Junta de Freguesia vai continuar
a fazer candidaturas ao IEFP, pois isso ajuda muito as pessoas não só em termos
económicos, mas também em termos da sua integração social. Quanto ao
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Regulamento de Apoio, referiu que como o Município não tem recursos humanos
para operar as máquinas nas diversas freguesias, optou-se por converter em
dinheiro e atribuir às freguesias o correspondente ao número de horas de trabalho,
sendo que no nosso caso, isso representa um acréscimo de € 12.000,00 (doze mil
euros), para aluguer de máquinas. -----------------------------------------------------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 Acordo de Execução de Delegação
de Competências e do Regulamento de Apoio nas Juntas de Freguesia foi aprovada
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------5. Apreciação e votação da Proposta de Alteração ao Orçamento da
Receita e da Despesa 2020 - Revisão n.º 2; ------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia disse estar disponível para prestar os
esclarecimentos solicitados, uma vez que o que aqui estava em causa era a
incorporação dos valores referentes aos apoios do Municipio constantes do ponto
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------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 Alteração ao Orçamento da
Receita e da Despesa 2020 - Revisão n.º 2 foi aprovada por unanimidade. ---------6. Aprovação em minuta dos pontos 4 e 5, 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------D) Período de intervenção do Público -------------------------------------Não houve intervenções do público a registar. -----------------------------------
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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 vinte e duas horas e quinze
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada pela Mesa. ----------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia
__________________________________________________________
A 1ª Secretária
___________________________________________________________
A 2ª Secretária
___________________________________________________________
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