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ATA N.º 2 - 2021/2025 

 

              Sessão Ordinária de dezembro de 2021 

Aos dois dias do mês de dezembro 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 pelo seu Presidente, Milton César Lopes Silva, 

secretariada pela primeira Secretária, Eugénia Liliana Rios Viegas, e pelo segundo 

Secretário, José Manuel Sousa Soares, com a presença dos seguintes membros: 

Jorge Aurélio Silva Almeida, Luís Serafim Baptista da Silva, Marisa Abranches 

Almeida, Ana Carina Nunes Santos, Pedro Faria dos Santos, do CDS/PP e Hélder      

Fernando Valente Dias, do PSD. --------------------------------------------------------- 

Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela 

Coelho, a Secretária, Sandra Margarida Pereira Marcelino e o Tesoureiro, Daniel 

Aguiar da Silva Pintor. -------------------------------------------------------------------- 

Declarada aberta a sessão pelo Sr. Presidente da Assembleia, deu-se início à 

análise dos assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia, 

que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 

A) Regimento da Assembleia de Freguesia; -------------------------------- 

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. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia para o ano 

2022: a) Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos; b) Mapa de 

pessoal; ------------------------------------------------------------------------- 

4. Apreciação e votação da alteração ao orçamento da receita e da despesa/ 

2021 – revisão n.º 5; ---------------------------------------------------------- 
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5. Aprovação em minuta dos pontos 3 e 4 para efeitos da sua imediata 

executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------------------- 

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

A) Regimento da Assembleia de Freguesia; -------------------------------- 

O Presidente da Mesa informou que estando-se em início de mandato, cabe 

à Assembleia pronunciar-se pela manutenção ou revisão do Regimento em vigor. 

Ora, havendo algumas questões no documento vigente que poderão ser alvo de 

adaptação, declarou que irá ser constituída uma comissão de trabalho para a 

revisão do Regimento, do qual farão parte: Pela Mesa da Assembleia, o presidente 

Milton Silva e o secretário, José Soares. Pela assembleia, Marisa Almeida do CDS-

PP e Hélder Dias, do PSD, que vão colher propostas de alteração junto dos 

membros, a fim de apresentar uma proposta de Regimento na próxima sessão 

deste órgão. ------------------------------------------------------------------------------ 

B) Período antes da Ordem do Dia -------------------------------------------- 

- Hélder dias (PSD) – Felicitou a lista vencedora nas ultimas eleições 

autárquicas, justificando que na cerimónia de tomada de posse não o tinha feito, 

pelo menos da forma que gostaria.------------------------------------------------------ 

Começou por solicitar esclarecimento sobre o número da revisão ao 

orçamento, uma vez que no edital consta a 5ª revisão e na documentação que 

rececionou se verifica a 4ª; Questionou sobre o tempo de que os membros dispõem 

para analisar a documentação, desde o momento em que a recebem até ao dia da 

assembleia, o qual acha manifestamente insuficiente; Propôs que as assembleias 

de freguesia sejam transmitidas online; Por último propôs que as assembleias de 

freguesia se realizassem num espaço maior relativamente ao atual Salão Nobre da 

junta de freguesia, nomeadamente a sala contigua ao Salão Nobre ou mesmo no 

CCB de Branca.---------------------------------------------------------------------------- 

- Jorge Almeida (CDS) – Começou por felicitar e desejar a todos os eleitos, 

votos de um excelente trabalho para o novo mandato que agora se inicia; Referiu-

se ao falecimento do Engenheiro Fausto Vidal, figura incontornável dos BVAAV, 

apresentando um voto de pesar à Assembleia, para ser votado; Agradeceu ao 

executivo da junta de freguesia de Branca pelo esforço evidenciado na colocação da 

caixa ATM que já se encontra em funcionamento e que fazia tanta falta à 
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comunidade; Agradeceu também por mais uma infraestrutura desportiva estar 

concluída, neste caso a pista de tartan, que é, sem dúvida, uma mais valia para a 

freguesia e vem assim valorizar ainda mais todo o parque desportivo de Branca; 

Concluiu com um agradecimento ao executivo pela colocação das novas placas de 

toponímia. -------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento do que o Presidente da Mesa, propôs à Assembleia um voto 

de pesar pelo falecimento do Engenheiro Fausto Vidal. -------------------------------- 

VOTAÇÃO: Posto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------- 

Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, este começou 

por felicitar os novos membros da assembleia de freguesia. -------------------------- 

De seguida respondeu às questões colocadas pelo membro Hélder Dias (PSD), 

referiu-se à questão da ordem numérica da revisão do orçamento, manifestando 

alguma dúvida sobre a situação, informou que se tratava certamente de um erro 

que será corrigido o mais rápido possível; Relativamente ao tempo de análise de 

documentos, informou que a lei impõe dois dias e neste caso até foi mais um dia; 

Quanto à proposta de se transmitir as assembleias online, o presidente remete para 

uma votação em assembleia para esse efeito; quanto à proposta de se deslocar a 

assembleia para uma sala maior, o presidente afirmou não concordar, uma vez que 

sempre se realizou ali, no Salão Nobre, salvo em datas a assinalar, como é o caso 

dos aniversários de elevação a vila e tomadas de posse. O Salão Nobre foi 

requalificado, está maior, bem equipado e é o espaço próprio para a realização das 

assembleias de freguesia.------------------------------------------------ 

Em resposta ao membro Jorge Almeida (CDS), relativamente à colocação da 

ATM, agradeceu e informou que brevemente estará a funcionar mais uma, 

exatamente onde estavam as anteriores (BPI) e que será uma mais valia para o 

comércio e para a população em geral; Relembrou o falecimento do Engenheiro 

Fausto Vidal como uma grande perda não só para os Bombeiros mas também para 

o concelho de Albergaria-a-Velha; Relativamente à colocação da pista de tartan, o 

presidente referiu que esta infraestrutura era uma pretensão de muitos 

branquenses e finalmente, depois de muitas batalhas está pronta para ser utilizada; 

Quanto às placas de toponímia, referiu ser um trabalho a ser feito durante algum 

tempo, uma vez que os azulejos são todos pintados à mão e por isso será um 

trabalho faseado. ------------------------------------------------------------------------- 
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C) Período da Ordem do Dia ---------------------------------------------------- 

1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior ------------------- 

O 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 unanimidade dos 

membros votantes. Não participaram na votação, por não o poderem fazer: Luís 

Serafim Batista Silva, Eugénia Liliana Rios Viegas, Ana Carina Nunes Santos, Pedro 

Faria dos Santos, José Manuel Sousa Soares, do CDS, e Hélder Fernando Valente 

Dias (PSD). ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia ---- 

A título inicial, o Presidente da Junta de Freguesia realçou o trabalho 

desenvolvido pela Junta, com os seus colaboradores. ---------------------------------- 

Referiu ainda algumas pequenas obras e reparações. Manifestou-se disponível 

para prestar os esclarecimentos convenientes. ----------------------------------------- 

- Hélder Dias (PSD) – Relativamente à área da educação, pretende 

esclarecimentos sobre o que é a interação escolar e pré-escolar; No que respeita ao 

ponto serviço público, quer saber o que é um BIP; Quanto ao projeto BAC, um 

projeto de apoio social, questionou como é feita análise de cada caso, se existe um 

técnico da área para o fazer e sugeriu que fosse alguém com formação na área, 

nomeadamente ligado a uma IPSS; Referiu ainda que no seu entender os apoios 

realizados com dinheiros públicos deveriam ser tornados públicos, porque sendo 

uma área sensível, pensa que a informação devia ser pública. ------------------------ 

O Presidente da Junta de Freguesia começou por informar o membro 

Hélder, relativamente ao ponto Educação, que a interação escolar e pré-escolar, 

refere-se a toda a comunicação existente entre o responsável da JF Branca e o 

responsável da escola, sempre que há necessidade de uma reparação ou colocação 

de materiais de desgaste; Um BIP, é um braço de iluminação pública; Quanto ao 



 

      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 

  

 

P á g i n a 5 | 7 

 

projeto BAC (Branca alimenta e cuida), o presidente da junta não concorda com o 

membro Hélder Dias. A junta tem capacidade para realizar todo processo e não 

necessita de terceiros; Relativamente aos apoios sociais e à publicação de 

informação, o presidente não é a favor, trata-se da defesa dos direitos das pessoas 

beneficiadas e da sua identidade, estas pessoas tiveram um ato de coragem ao 

revelar a sua situação económica. Não seria correto da parte da junta de freguesia 

expor os seus nomes. -------------------------------------------------------------------- 

3. Discussão e votação dos Documentos Previsionais da Freguesia 

para o ano 2022: a) Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos; b) 

Mapa de pessoal. ----------------------------------------------------------------------- 

Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, este referiu-se 

em especial à urgência da requalificação do piso do Cemitério. Quanto ao Mapa de 

pessoal informou que este não sofreu alterações. ------------------------------------- 

O presidente da Mesa de Assembleia informou que neste ponto serão realizadas 

duas votações, uma para cada alínea. -------------------------------------------------- 

- Hélder Dias - Questionou sobre o Plano Plurianual de Investimentos e não 

entende porque é que este é plurianual se está apenas referido o ano 2022; O 

porquê da construção de uma pista de Pump Track e de um Mini Golfe e não de 

outra infraestrutura qualquer, como branquense considera serem obras bem feitas 

para a comunidade, mas o porquê de serem estas e não outras; Questionou quem 

vai explorar estes espaços, se algum clube. Quanto ao Mercado Municipal e a Área 

de Serviço para Autocaravanas questionou se serão obras a serem financiadas pela 

Câmara Municipal, é que não constam do Plano da CM Albergaria, segundo ele; 

Mais perguntou se se realizou algum estudo sobre o beneficio-custo para a já 

referida área. -----------------------------------------------------------------------------  

- Marisa Almeida (CDS) – Referiu qua a freguesia de Branca tem cada vez 

mais equipamentos, principalmente desportivos e são poucos os que realmente 

estão totalmente disponíveis a toda a população. No seu entender os espaços 

carecem de mais dinamização e oferta. ------------------------------------------------- 

Respondendo ao membro Hélder Dias, o Presidente da Junta de Freguesia 

informou que apesar do documento referir apenas o ano 2022, ano do inicio do 
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Plano, estão lá discriminadas todas as obras a serem realizadas durante o próximo 

quadriénio; Relativamente à escolha daquelas obras, a Pump Track e o Mini Golfe, o 

presidente informou que o executivo já tinha no seu plano encargos, antes das 

eleições, algumas pretensões, baseadas na auscultação pública e também porque 

se trata de realizar obras diferentes, a Branca tem que andar à frente das outras 

freguesias; Ainda não está determinado se serão os clubes a explorar estas 

infraestruturas, porque cada uma tem a sua especificidade, mas a maioria dos 

espaços será gerida por um clube ou associação; Quanto ao benefício-custo, 

qualquer infraestrutura que atraia utilizadores ou praticantes trará sempre retorno; 

Relativamente ao Mercado Municipal e a Área de Serviço para Autocaravanas, estes 

vão ficar junto à zona nobre do Parque da Vila, são duas infraestruturas cujo 

espaço já está definido e falta apenas remodelar; As autocaravanas e o estilo de 

vida que propõem, são já por si um retorno onde quer que aparquem. -------------- 

Relativamente à utilização dos espaços e infraestruturas já criadas na 

freguesia, o presidente informou que há regulamentos em fase de conclusão. Os 

espaços também têm que ser respeitados e bem utilizados. Depois das atrocidades 

que se registaram anteriormente, quer no estádio Municipal, quer no Skateparque 

ou mesmo em jardins públicos. Será necessário vigiar todos os espaços e quem 

pretender utilizar, tem que pedir autorização e ser responsável pela sua utilização. 

Numa primeira fase estes equipamentos estarão sob a responsabilidade da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

a) Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------- 

VOTAÇÃO: Postos à votação, o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, 

foram aprovados por maioria, com 8 (oito) votos a favor, de todos os membros do 

CDS, e 1 (uma) abstenção, de Hélder Dias, do PSD. ----------------------------------- 

b) Mapa de pessoal. ------------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: Posto a votação o Mapa de Pessoal, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Apreciação e votação da alteração ao orçamento da receita e da 

despesa/ 2021 – revisão n.º 4 ------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, para se referir à 

alteração ao orçamento da receita e da despesa/ 2021. Agradeceu ao município por 
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ter aumentado os valores do protocolo, nomeadamente para: aluguer de máquinas, 

aquisição de materiais, aquisição de espelhos e iluminação de Natal. ---------------- 

Não havendo intervenções a registar, passou-se à votação. -------------------- 

VOTAÇÃO: Posta a votação, a proposta de alteração ao orçamento da receita 

e da despesa/ 2021 – revisão n.º 4, foi aprovada por unanimidade. ----------------- 

5. Aprovação em minuta dos pontos 3 e 4 para efeitos da sua imediata 

executoriedade, conforme o artigo 57º, número 3 da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO: Posta à votação, a ata em minuta foi aprovada por unanimidade. 

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

Não houve intervenções a registar. ----------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de 

todos, dando assim por encerrada a sessão eram vinte e duas horas e trinta 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pela Mesa. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

__________________________________________________________  

 

A 1ª Secretária  

 

 

___________________________________________________________ 

 

O 2º Secretário  

 

 

___________________________________________________________ 

 


