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 19 - 2017/2021

Sessão Ordinária de abril de 2021
Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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; -3. Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas da
Freguesia relativos ao ano de 2020; -----------------------------------------4. Apreciação e votação da Proposta de 1ª Alteração Modificativa ao
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos /2021; --------------------5. Apreciação e votação da proposta de Apoio à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano de 2021; ---------
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6. Apreciação e votação da Proposta de Regulamento de Apoio a Famílias; --7. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, 5 e 6 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 -----------------------A Presidente da Mesa informou não haver expediente ou informações a
prestar no período em apreço. ------------------------------------------------------B) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ NUNO SILVA (CDS) – referiu o excelente trabalho dos colaboradores da
Junta de Freguesia; a iniciativa de apoio às famílias com a impressão de fotocópias,
questionando o número já fornecido até ao momento; a colocação da pista de
tartan no estádio municipal; a retirada da estrutura prefabricada do recinto da
Junta; a iniciativa Branca In Move e a colaboração da Junta de Freguesia no
transporte de utentes para o Centro de Vacinação Covid 19, em Albergaria-a-Velha.
- JORGE ALMEIDA (CDS) - felicitou a Junta de Freguesia pela colaboração
que tem tido nos contatos e transporte de utentes para vacinação; pelas obras em
curso na zona desportiva; pela concretização de retirada do prefabricado do espaço
da junta e que há tanto tempo vinha referindo e pelo trabalho de todos os
colaboradores da Junta que é elogiado por todas as pessoas. ------------------------- MILTON SILVA (CDS) – felicitou a Junta de Freguesia por todo o trabalho
desenvolvido, mas em especial referiu-se à pista de tartan no estádio municipal,
questionando como vai ser feita a segurança do espaço uma vez que já tem havido
alguns atos menos corretos naquela área e podem vir a repetir-se. -----------------Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo
esclareceu que a impressão de fotocópias é uma boa iniciativa e que até ao
momento já foram impressas mais de 3600 (três mil e seiscentas) páginas; a
Branca tem uma das melhores zonas desportivas da região e do país e estes
trabalhos devem estar concluídos em julho, onde vai ser construído um muro e
vedação metálica com cerca de 1,20m de altura, que espera que as pessoas
respeitem, lamentando também os atos de vandalismo que vão acontecendo na
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zona; quanto ao prefabricado da Probranca, referiu que não estava a ser utilizado e
por isso conseguiu-se que fosse retirado, sendo que até ao final do ano se vai
tentar fazer o arranjo do espaço que agora ficou vago, colocando calçada à
portuguesa e iluminação exterior adequada; quanto ao Branca in Move, referiu que,
embora a iniciativa não seja original, tem corrido muito bem e mobilizado muitas
pessoas; quanto à colaboração na vacinação, esclareceu que a Junta de Freguesia
tem ajudado no contato com os utentes com mais dificuldade, sendo que no
transporte tem contado com a ajuda do Grupo Desportivo de Soutelo, do Branca
Ativa, da Probranca e da APPCDM; quanto ao trabalho dos colaboradores, elogiou-o
referindo que mais do que o trabalho feito, fica a satisfação pela vertente social
desenvolvida com pessoas que precisam de especiais cuidados com a sua inserção
social. Referiu-se também à forma expedita como têm decorrido os Censos 2021
na freguesia; que a Junta se associou à campanha Abril – mês de luta contra os
maus tratos na infância, com a iluminação noturna do espaço em tons de azul;
realçou a celebração do protocolo entre a Câmara Municipal, a JOBRA e a ARMAB
para utilização do espaço do Centro Cultural da Branca; agradeceu a oferta de uma
Bandeira Nacional antiga por Nélia Oliveira (cujo documento de doação fica anexo a
esta ata); destacou também o apoio concedido à Associação dos Amigos dos
Animais de Albergaria-a-Velha, no valor de € 1000,00 (mil euros), sendo 50% em
alimentos e o restante em despesas de veterinário; por fim, referiu os cobertores
doados às pessoas mais carenciadas no período de inverno. -------------------------D) Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior -----------------A Presidente da Mesa esclareceu que, como habitualmente acontece, 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. ------------------------------------------------------------------------------------
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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,
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 referiu estar disponível para os
esclarecimentos necessários por parte dos membros. --------------------------------Não houve intervenções a registar. ----------------------------------------------3. Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas da
Freguesia de Branca, relativos ao ano de 2020; -------------------------------Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo
referiu que estes documentos refletem a boa saúde financeira da freguesia,
realçando a aquisição de uma nova viatura e maquinaria diversa, mais dizendo
estar disponível para os esclarecimentos que os membros solicitassem. ------------Não havendo intervenções a registar, passou-se à votação. -------------------VOTAÇÃO: Postos a votação os Documentos de Prestação de Contas da
Freguesia de Branca, relativos ao ano de 2020, foram os mesmos aprovados por
maioria, com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma)
abstenção, de António Rios, do PSD; ---------------------------------------------------4. Apreciação e votação da Proposta de 1ª Alteração Modificativa ao
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2021; -------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou que se trata da inclusão do
valor do saldo de gerência, cerca de € 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil
euros) e da distribuição do valor por rubricas diversas como a recuperação do
Açude dos Moinhos da Freiroa (€ 122.019,15, com financiamento a 80% - €
97.615,32), apoio aos Bombeiros Voluntários e a reorganização da obra no
cemitério, a realizar 70% na primeira fase e os restantes 30% na segunda. --------- LUÍS SILVA (CDS) – questionou relativamente ao saldo de gerência, qual
desse valor corresponde à obra do Regadio Tradicional de Cristelo. ------------------
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O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que são cerca de € 60.000,00
(sessenta mil euros). --------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de 1ª Alteração Modificativa ao
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2021, 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; ---------------------------------------------------5.

Apreciação e votação da proposta de Apoio à Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano
de 2021; ----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que o valor de € 3500,00
(três mil e quinhentos euros) agora atribuído é de mais € 500,00 (quinhentos
euros) que no ano passado porque se trata de uma instituição muito necessária
para a freguesia, lamentando apenas não conseguir que o aumento fosse ainda
mais substancial, mas todos os anos se tem vindo a reforçar o apoio concedido. ---Não havendo intervenções a registar, passou-se à votação. -------------------VOTAÇÃO: Posta a votação a proposta de apoio à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha, foi a mesma aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------6.

Apreciação e votação da Proposta do Regulamento de Apoio a

Famílias; ----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou que este regulamento de
apoio visa pessoas desempregadas ou em situação de carência económica em
virtude da Covid 19, até tendo em consideração que as moratórias

dos

empréstimos estão a terminar e os bancos vão começar a cobrar os valores
acumulados. Por outro lado, com esta medida tenta-se também dinamizar o
comércio local e as farmácias da freguesia, entidades onde podem ser descontados
os vales atribuídos. Para a atribuição dos vales, que podem ser de valores até
€50,00 (cinquenta euros), durante um período máximo de seis meses, será feita a
avaliação das condições económicas e rendimentos dos requerentes, para evitar
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que se venham a tornar subsídio-dependentes, salvaguardando que não podem
estar a receber de outras instituições de cariz social da freguesia e que os vales são
descontados em locais do comércio local. ----------------------------------------------- JORGE ALMEIDA (CDS) – alertou para a necessidade de confidencialidade
absoluta dos apoios concedidos e para o cuidado acrescido necessário na
verificação das candidaturas para evitar situações de duplicação de apoios. --------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que, dentro do possível, vão
estar atentos a todas essas situações. -------------------------------------------------MARISA ALMEIDA (CDS) e ANTÓNIO RIOS (PSD) referiram ser uma
iniciativa muito importante para as pessoas com mais dificuldades económicas e,
por isso, de apoiar. ----------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posto a votação o Regulamento de Apoio a Famílias, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------7. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, 5 e 6 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 -------------------------------------Não houve intervenções a registar. ----------------------------------------------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. ---------------Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada pela Mesa. ----------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia

__________________________________________________________
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A 1ª Secretária

___________________________________________________________
A 2ª Secretária

___________________________________________________________
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