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 18 - 2017/2021

Sessão Ordinária de dezembro de 2020
Aos dez dias do mês de dezembro 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, com a presença dos seguintes membros:
Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva, Marisa Abranches
Almeida, Milton César Lopes Silva e Luís Serafim Baptista da Silva, do CDS/PP;
António Daniel Pinto Rios, 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. ------------------------------------------------------------------------------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 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,
bem como das medidas tomadas face à pandemia de Covid 19 – Lei
6/2020, de 10 de abril; -------------------------------------------------------3. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia para o ano
de 2021: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de Investimento;
b) Mapa de Pessoal; -----------------------------------------------------------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; -------------------------------------------------------------------
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D) Período de intervenção do Público. -------------------------------------------A) Expediente e informações a prestar pela Mesa -----------------------A Presidente da Mesa informou não haver expediente ou informações a
prestar no período em apreço. ------------------------------------------------------B) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ JORGE ALMEIDA (CDS) - felicitou a Junta de Freguesia pelo trabalho dos
colaboradores na limpeza de vias e valetas que tem sido muito elogiado pelas
pessoas em geral; elogiou a iluminação de Natal colocada em alguns locais centrais
da freguesia; felicitou também a Junta pela colocação de coberturas nas entradas
das escolas do 1º ciclo e jardins de infância, questionando ainda qual foi o custo
destas obras; questionou também para quando está prevista a remoção do préfabricado anexo ao edifício da Junta e, por fim, questionou qual a entidade
responsável pela recolha das pilhas dos pilhões instalados nos ecopontos, já que,
por exemplo, nas Laginhas, o que lá existe está cheio há algum tempo. ------------Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo
agradeceu o elogio feito aos colaboradores da Junta de Freguesia, porque
efetivamente merecido atento o trabalho que têm desenvolvido. Quanto à
iluminação de Natal, referiu que todos os anos se tem tentado melhorar um pouco,
colocando um apontamento alusivo à época em todas as capelas, na zona central e
onde existe comércio e serviços da freguesia. Relativamente às coberturas
colocadas nas escolas, informou que o custo foi de € 7.000,00 (sete mil euros),
acrescidos de IVA, e eram necessárias para evitar que a entrega das crianças fosse
feita à chuva atentas as regras impostas por força da Covid 19, que implicam
períodos de espera um pouco mais longos do que era habitual; como na altura a
Câmara Municipal não tinha disponibilidade para ajudar financeiramente, ainda
assim a Junta de Freguesia entendeu avançar com as obras. Quanto ao préfabricado, vai ser agendada reunião com a Probranca para resolver a situação, uma
vez que desde setembro estará vazio porque nessa ocasião foi retirado o que havia
no interior. Esclareceu ainda que a ERSUC é a entidade que faz a recolha das
pilhas, informando que vai dar conta da situação reportada à Câmara Municipal. ---
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- ANTÓNIO RIOS (PSD): relativamente à iluminação de Natal, referiu que
está bonita, mas devia ser colocada em todos os lugares da freguesia, ainda que
fosse em pouca quantidade, para fazer lembrar a época. -----------------------------Quanto a esta intervenção, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu
que há três ou quatro anos a esta parte esta competência foi transferida para as
Juntas de Freguesia, sendo que a Câmara Municipal atribui o valor de € 3.000,00
(três mil euros) a cada uma, independentemente da sua área territorial, pelo que
não havia possibilidade na nossa freguesia de instalar mais elementos decorativos
porque a freguesia é muito grande. ----------------------------------------------------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. 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 maioria, com 8
(oito) votos a favor, dos elementos do CDS, e 1(uma) abstenção, de António Rios,
do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia,
bem como das medidas tomadas face à pandemia da doença Covid 19 – Lei
6/2020, de 10 de abril ------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a informação prestada
corresponde aos meses de setembro e outubro e já inclui as medidas tomadas na
luta contra a Covid 19. Esclareceu que o dia feriado de 1 de novembro decorreu de
forma ordeira no cemitério. -------------------------------------------------------------- Luís Serafim Silva (CDS): referindo-se às medidas de luta contra a Covid
19, questionou quanto é que a Junta de Freguesia já gastou ao longo destes meses,
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tendo em conta que se não fosse a pandemia essas verbas poderiam estar a ser
usadas para outros fins. -----------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou que o valor global já gasto
na luta contra a pandemia é de € 25.964,08 (vinte e cinco mil, novecentos e
sessenta e quatro euros, oito cêntimos), acrescentando que apesar disto não se
diminuiu os apoios a prestar às coletividades e IPSS’s, tendo-lhes sido atribuído
ainda um apoio excecional para fazer face às despesas decorrentes da pandemia. -3. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia
para o ano de 2021: a) Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos; b) Mapa de pessoal; --------------------------------------------Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo
referiu estar disponível para os esclarecimentos que os membros solicitassem. ----Não havendo intervenções a registar, passou-se à votação. -------------------VOTAÇÃO: a) Posta a votação, a Proposta de Orçamento e Plano Plurianual
de Investimentos, foi a mesma aprovada por maioria, com 8 (oito) votos a favor,
de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de António Rios, do PSD; ----b) Posto a votação o Mapa de Pessoal, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------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, a ata em minuta foi aprovada por unanimidade.
D) Período de intervenção do Público -------------------------------------Solicitou a palavra Óscar Mortágua, das Eiras, referindo que na Rua do
Cavado, que foi pavimentada há pouco tempo, é necessário fazer a limpeza das
valetas para o encaminhamento das águas pluviais e cortar algumas árvores que
podem causar acidentes; alertou para a necessidade de marcação das ruas da
freguesia porque estão quase todas sem qualquer marcação; relativamente à Rua
Lopes Dias, em Cristelo, referiu a necessidade de se fazer o alcatroamento do
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trajeto na sua totalidade, construção de valetas, colocação de iluminação pública,
proteções laterais para peões e sinalética de trânsito (no piso e vertical). Quanto à
iluminação de Natal, referiu que deve ser repartida por todos os lugares da
freguesia, atendendo sempre à contenção dos custos envolvidos; aproveitou para
questionar qual a evolução das obras no cemitério e no local de apoio aos
peregrinos e se a Junta de Freguesia está a preparar algumas medidas para
combater uma eventual 3ª vaga de Covid 19. ------------------------------------------ Cristina Valente, das Relvas, deu conta de uma derrocada de terras na
Rua do Chafariz, que necessita da construção de um muro de suporte; alertou para
a necessidade de responsabilização dos madeireiros e proprietários pela destruição
de bermas, caminhos e ruas que provocam; bem assim, indicou que em junho
passado, os funcionários da Junta de Freguesia procederam à limpeza de sobrantes
numa propriedade; alertou para a existência de poucos ecopontos disponíveis na
freguesia, o que implica que as pessoas tenham de se deslocar para deixar os seus
resíduos; referiu que a Junta deveria apostar na colocação de saneamento básico
em toda a freguesia, que apenas tem entre 30% a 40% de rede de saneamento;
sugeriu ainda a disponibilização pela Junta de Freguesia de um funcionário que
pudesse ajudar na fiscalização do cumprimento das regras sanitárias junto à escola
básica, nomeadamente o uso de máscara pelas crianças, e fazer a desinfeção
adequada dos espaços; por fim, questionou se a candidatura ao apoio da Junta de
Freguesia pela Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha foi
atendida uma vez que recolhem animais da Branca também. ------------------------Respondendo a estas intervenções, o Presidente da Junta de Freguesia
esclareceu que no próximo ano mais ruas da freguesia serão intervencionadas,
referindo que a Junta abdicou da pavimentação total da Rua Lopes Dias, na zona de
pinhal, para que outras ruas pudessem ser contempladas; a referida rua está
iluminada na zona habitacional e pensa-se ser suficiente. Quanto ao local de apoio
aos peregrinos, já teve início a intervenção na parte de trás e que consiste na
execução de passeio, estacionamento e iluminação. Relativamente à obra do
cemitério, esclareceu que foi lançado concurso no verão, mas das seis empresas
convidadas nenhuma delas apresentou proposta, pelo que terá de ser lançado novo
procedimento. Informou que desconhecendo a Junta a derrocada referida, vai tratar
de apurar o sucedido. Por outro lado, esclareceu que a Junta de Freguesia não tem
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competências de fiscalização na área da proteção civil, pelo que quando tem
conhecimento de alguma situação a comunica à entidade competente. Acrescentou
que há pouco tempo foram colocados mais cinco ou seis ecopontos na freguesia,
pelo que o número atualmente instalado é razoável face às necessidades.
Relativamente à questão da colocação de saneamento básico, referiu pensar que
em breve poderá haver investimento nessa área, até porque a freguesia é uma das
que apresenta taxa mais baixa a nível concelhio. Quanto às medidas de prevenção
da Covid 19, referiu que a Junta fez a desinfeção das paragens de autocarro,
juntamente com as ruas e demais espaços públicos, mas não será possível colocar
um funcionário a supervisionar as crianças na escola. Por fim, esclareceu que o
pedido de apoio da Associação Amiga dos Animais de Albergaria-a-Velha poderá ser
enquadrado a título de apoio extraordinário, se reunir os pressupostos fixados pra
tal. ----------------------------------------------------------------------------------------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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