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ATA N.º 15 - 2017/2021

Sessão Ordinária de abril de 2020

Aos vinte e um dias do mês de maio 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, Marisa Abranches Almeida, que para o efeito foi  designada

atenta a ausência do segundo secretário, com a presença dos seguintes membros:

Jorge Aurélio Silva Almeida, Luis Serafim Baptista da Silva, Milton César Lopes

Silva, Nuno Miguel Fernandes Silva e Sónia Cláudia Silva Tavares, 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. -------------------------------------------------------------------------------

Solicitou a sua substituição nesta sessão o membro Carlos Manuel Almeida

Silva, do CDS, 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) 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 de Branca relativos ao ano de 2019; ------------------------------

4. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da

Receita de 2020 - Revisão n.º 1; ----------------------------------------------
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5. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da

Despesa de 2020 - Revisão n.º 1; ---------------------------------------------

6. Apreciação e votação de Proposta de Apoio à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano de 2020; ---------

7. Aprovação em minuta dos pontos 3, 4, 5 e 6 para efeitos da sua imediata

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

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

D) Período de intervenção do Público. --------------------------------------------

Ao iniciar-se os trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia solicitou a

palavra para propor à Mesa a introdução de um novo ponto na ordem de trabalhos,

referente às medidas tomadas pela Junta de Freguesia como forma de combater a

doença Covid 19, dando assim cumprimento à Lei 6/2020, de 10 de abril, medidas

essas que já constavam detalhadamente da informação escrita do Presidente da

Junta de Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia

(ponto 2), passando agora a constar de um ponto autónomo por forma a observar

o que dispõe a lei referida. ---------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa colocou à consideração dos membros a introdução deste

novo ponto na ordem de trabalhos, tendo em conta que não é acrescentada

informação à que já constava da informação escrita atempadamente distribuída

pelos membros, tendo a mesma sido unanimemente aceite por todos. ------------

O ponto ora referido foi introduzido na ordem de trabalhos sob o número 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. -----------------------------------------------------------

A) Expediente e informações a prestar pela Mesa-------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia deu conta do convite do Branca

Ativa Sport Clube, para a Final Four da Taça Distrital De Futsal Feminino e da Super

Taça, da Associação de Futebol de Aveiro, a decorrer no passado mês de março.----

B) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------
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- JORGE ALMEIDA (CDS) - referiu elogiosamente o comportamento dos

branquenses perante esta pandemia que nos tem afetado, assim como dos

portugueses em geral, que tem sido motivo de referências positivas mesmo a nível

internacional, atento o cumprimento das regras impostas; realçou a atividade da

Junta de Freguesia nesta matéria, quanto à limpeza e desinfeção de ruas, colocação

de luvas e desinfetantes nos espaços públicos, mais agradecendo a atuação dos

funcionários da Junta e voluntários - tratoristas e costureiras- que ajudaram neste

período. Referiu também a anulação recente do traçado da A32, relaçando o papel

da Junta de Freguesia no processo. Por fim, questionou em que ponto se encontra a

questão do préfabricado instalado no espaço da junta. --------------------------------

- NUNO SILVA (CDS) - agradeceu todas as iniciativas levadas a cabo na luta

contra a COVID 19 e às pessoas envolvidas; quanto à recolha do lixo, disse ser já

público que a empresa responsável vai deixar de prestar o serviço no fim do mês,

qestionando se já se sabe quem a vai substituir. ---------------------------------------

Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Presidente da Junta de Freguesia

começou por louvar o trabalho desenvolvido e o empenho demonstrado no combate

à pandemia por todos os funcionários e voluntários. Disse que em geral as pessoas

cumpriram as regras, sendo que a freguesia teve inicialmente um grande número

de infetados registados, muito devido à situação vivida no lar da Geriabranca.

Quanto ao préfabricado informou que estava previsto reunir com a Probranca no

início do ano sobre esta questão, mas acabou por não se concretizar devido à

situação que entretanto se instalou; alertou ainda para o facto de na cobertura da

estrutura haver telhas de fibrocimento, o que vem dificultar a intervenção.

Relativamente à A32, confirmou o cancelamento do traçado anteriormente previsto

e o levantamento das condicionantes definidas, realçando o papel fundamental que

a AURANCA teve neste assunto - anexar documento n.º 1. Quanto à recolha do

lixo, disse que o contrato cessa a 31 de maio, mas desconhece a solução entretanto

encontrada. -------------------------------------------------------------------------------

C) 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 antecedência a todos os membros para que pudessem apresentar
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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 a Ata da Sessão Ordinária de 5 de dezembro

de 2019, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos membros com direito de

votação. Não participaram na referida votação os membros Sónia Tavares, do CDS,

e António Rios, do PSD, por não terem estado presentes na sessão respetiva. ------

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

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

O Presidente da Junta de Freguesia referiu estar disponível para os

esclarecimentos a solicitar pelos membros, destacando que aqui consta a

informação detalhada da atividade da Junta de Freguesia e a boa saúde financeira

da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------

- ANTÓNIO RIOS (PSD): solicitou a entrega com uma maior antecedência

dos documentos uma vez que assim é muito dificil de os consultar. ------------------

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

Freguesia sobre as medidas tomadas face à pandemia da COVID 19 -

Lei6/2020, de 10 de abril; ---------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia referiu as medidas tomadas pela

Junta de Freguesia para fazer face à pandemia da doença Covid 19,

nomeadamente, a atribuição de um subsídio extra, no valor de € 1000,00 (mil

euros) às IPSS's que prestam apoio domiciliário - Probranca e APPCDM - para

levarem bens de primeira necessidade e medicamentos às pessoas mais idosas ou

debilitadas; atribuição do montante de € 2500,00 (dois mil e quinhentos euros) à

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas da Branca, para aquisição de

computadores para ceder aos alunos mais carenciados para o ensino à distância;

aquisição de materiais para a elaboração de máscaras "sociais"; aquisição de

produtos de limpeza e desinfeção - luvas, gel desinfetante, lixívia, dispensadores;

aquisição de equipamentos de proteção individual, alguns dos quais foram cedidos

aos Bombeiros, ao Centro de Saúde da Branca e Hospital de Aveiro; instalação de
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uma porta de correr e aquisição de uma máquina de lavar roupa para o Centro de

Saúde da Branca. -------------------------------------------------------------------------

- JORGE ALMEIDA (CDS): questionou qual o valor dispendido com as

medidas enunciadas. ---------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia informou que foram gastos até ao

presente € 15.326,80 (quinze mil, trezentos e vinte e seis euros, oitenta cêntimos);

esclarecendo que, por exemplo, a aquisição dos materiais para a iniciativa

"Máscaras para a Branca", custou € 3.208,00 (três mil, duzentos e oito euros),

sendo que foram feitas mais de 15.000 (quinze mil) máscaras, pelo que o custo

unitário de cada uma é muito baixo. ----------------------------------------------------

4 - Discussão e votação dos Documentos de Prestação de Contas da

Freguesia de Branca, relativos ao ano de 2019; --------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia referiu a boa saúde financeira da

freguesia traduzida no valor do saldo de gerência transitado; destacou também o

inventário apresentado que é bastante completo. --------------------------------------

- MILTON SILVA (CDS) - referiu que o documento, no seu todo, está muito

completo e é de mais fácil leitura e compreensão. -------------------------------------

VOTAÇÃO: Postos a votação os Documentos de Prestação de Contas da

Freguesia de Branca relativos ao ano de 2019 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. ----------------------------------------------------

5. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da

Receita de 2020 - Revisão n.º 1 ---------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia referiu que se trata de incluir o saldo

da gerência anterior e da verba proveniente do FFF, sendo que para este ano se

regista um aumento deste valor em € 8.085,00 (oito mil e oitenta e cinco euros).---

A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou inscrições para a discussão

deste ponto, mas não existindo passou-se à sua votação. -----------------------------
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VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de Modificação ao Orçamento da

Receita de 2020 - Revisão n.º 1, 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. ------------------------------------------------------------------------------------

6. Apreciação e votação da Proposta de Modificação ao Orçamento da

Despesa de 2020 - Revisão n.º 1 -------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia referiu que se trata de fazer a

redistribuição dos valores por diversas rubricas, como sejam, o apoio aos

bombeiros, o apoio à APPCDM e Probranca, em virtude da pandemia, o apoio ao

jornal escolar, a realização das obras no piso do cemitério, a obra do Regadio

Tradicional de Cristelo e a conclusão dos trabalhos no local de apoio aos peregrinos.

- LUIS SILVA (CDS): questionou qual o valor correspondente à obra do

Regadio Tradicional de Cristelo no saldo de gerência.----------------------------------

- MILTON SILVA (CDS): questionou a quem cabe, no futuro, a realização de

obras de manutenção do regadio. -------------------------------------------------------

Quanto a estas questões, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu

que já foram apresentadas propostas e poderá passar-se à adjudicação da obra

dentro de algum tempo; já a responsabilidade pela limpeza e manutenção das

condutas é dos proprietários dos terrenos. ---------------------------------------------

VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de Modificação ao Orçamento da

Despesa de 2020 - Revisão n.º 1, 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. ------------------------------------------------------------------------------------

7. Apreciação e votação da Proposta de Apoio à Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano

de 2020 ------------------------------------------------------------------------------

A título de esclarecimento inicial, pelo Presidente da Junta de Freguesia

foi dito que se trata de conceder este apoio a uma instituição que muito ajuda a

nossa freguesia, sendo certo que o valor a atribuir tem vindo sempre a aumentar,
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referindo apenas a título de exemplo que em 2013 era de apenas um quarto do

valor atual. --------------------------------------------------------------------------------

- MILTON SILVA (CDS): solicitou, se possível, informação sobre o número

de ocorrências no ano passado na nossa freguesia. ------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia informou que de momento não

dispunha desses elementos, mas iria tentar obtê-los e transmiti-los aos membros. -

VOTAÇÃO: Posta a votação a Proposta de Apoio à Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para o ano de 2020, foi a mesma

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------

8 - Aprovação em minuta dos pontos 4, 5, 6 e 7, 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 a ata em minuta 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 e vinte

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

___________________________________________________________


