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 9 - 2017/2021

Sessão Extraordinária de outubro de 2018
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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:
Marisa Abranches Almeida, Jorge Aurélio Silva Almeida, Luis Serafim Baptista da
Silva, Nuno Miguel Fernandes Silva e José Manuel Sousa Soares, do CDS/PP;
António Daniel Pinto dos Rios, do PSD. ------------------------------------------------Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela
Coelho, o Secretário, Milton César Silva Lopes 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)

Período da Ordem do Dia:-------------------------------------------------

1. Eleição de novo vogal do Executivo da Junta de Freguesia; ----------------2. Apreciação e votação da Instalação do Posto de Correios no edifício da
Junta de Freguesia;------------------------------------------------------------3. Aprovação em minuta dos pontos 1 e 2, para efeitos da sua imediata
executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro;-------------------------------------------------------------------B) Período de intervenção do Público. --------------------------------------------A) Período da Ordem do Dia:---------------------------------------------------
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1. Eleição de novo vogal do Executivo da Junta de Freguesia ----------Neste ponto a Presidente da Assembleia de Freguesia informou ter
recebido correspondência remetida por Milton César Lopes Silva a informar da sua
renúncia ao cargo de vogal secretário da Junta de Freguesia e manifestando a sua
intenção de retomar o seu lugar nesta assembleia. -----------------------------------Concedida a palavra aquele vogal secretário, Milton Silva, o mesmo disse
que o seu pedido de renúncia ao referido cargo se deve ao facto de após a sua
colocação como professor no Agrupamento de Escolas da Branca se ter revelado
existir um conflito de interesses uma vez que passou a ser a pessoa responsável
pela gestão do parque escolar daquele agrupamento, assim pondo em causa, na
sua opinião, o exercício das suas funções na Junta de Freguesia de forma que
considere adequada. Agradeceu à Freguesia e a todo o Executivo poder ter
trabalhado estes anos neste projeto, e manifestou a sua intenção de tomar o seu
lugar na assembleia como seu membro efetivo. ---------------------------------------Após, a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia, que disse agradecer toda a colaboração e empenho com que o vogal
secretário desempenhou o seu cargo e que bem compreendia esta sua decisão,
mais apresentando como seu substituto para ser sujeito a votação o nome de José
Manuel Sousa Soares. -------------------------------------------------------------------Neste momento, procedeu-se a votação por escrutínio secreto, donde resultou
a eleição de José Manuel Sousa como vogal secretário da Junta de Freguesia, com 9
(nove) votos a favor. --------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa agradeceu a José Soares pelo desempenho até ao
momento das suas funções de membro desta assembleia e desejou-lhe muito
sucesso nas novas funções que agora vai assumir; assim como desejou a Milton
Silva as boas vindas à assembleia. -----------------------------------------------------2. Apreciação e votação da instalação do Posto de Correios no edifício
da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------Concedida que foi a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, pelo
mesmo foi dito que a 1 de outubro passado esteve presente numa reunião na
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, com o Senhor Presidente da Câmara e o
diretor comercial dos CTT, Dr. Francisco, onde este lhes transmitiu a decisão
irreversível de que em virtude da Estação da Branca não ser rentável teria de
encerrar e, se assim o entendesse, a Junta de Freguesia poderia estar disponivel
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para acolher nas suas instalações aqueles serviços, sendo que assim se assegurava
a manutenção de todos os serviços prestados - serviços postais e pagamentos - em
condições idênticas às da estação, deixando apenas de ser prestados os serviços
bancários que já antes tinham passado a estar associados ao Banco CTT, serviço
este que, aliás, nunca existiu na Branca. Caso a Junta de Freguesia não
manifestasse essa disponibilidade, iriam então tentar encontrar um parceiro, por
exemplo, no comércio local, sendo que neste caso não garantiam a prestação de
todos os serviços atuais, nomeadamente, o pagamento das pensões. Colocado
perante esta situação, o Executivo entendeu que deveria assumir a instalação do
posto de correios nas instalações da Junta, cedendo o espaço e funcionária, por
forma a garantir que todos os serviços continuassem a ser prestados à população
da Branca, tudo com vista à salvaguarda dos interesses dessa mesma população.
Acrescentou que a funcionária dos correios estaria algum tempo na junta a
acompanhar a funcionária até esta estar capaz de desempenhar as suas funções
sozinha. Informou que o horário de funcionamento inicialmente previsto é das 9.30
horas às 12.00 horas e das 14.00 horas às 18.30 horas. -------------------- ANTÓNIO RIOS (PSD): Questionou se com esta alteração se manteriam
todos os serviços atualmente prestados, nomeadamente os certificados de aforro.
Mais perguntou se o Presidente sabia se o Banco BPI poderia também deixar as
atuais instalações na Branca. -----------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que se manteriam todos
os serviços postais e de pagamentos, nomeadamente de pensões, exepcionandoseassim os serviços financeiros, porque esses funcionam nos balcões do Banco CTT.
Quanto à questão do BPI, disse nada saber. -------------------------------------------- LUIS SERAFIM SILVA (CDS): Solicitou que, em virtude de nas redes
sociais o Presidente da Junta ser acusado de saber desta situação há muito tempo e
de até andar a negociar com os CTT, esclarecesse em que momento soube de facto
de tudo isto e, bem assim, qual o impacto financeiro que esta situação vai ter na
Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que teve conhecimento da
intenção dos CTT no dia 1 de outubro quando reuniram na Câmara Municipal. Em
termos financeiros, a Junta de Freguesia receberá uma contrapartida mensal, que
tem uma parte fixa e outra variavel em função da quantidade de atos praticados e
que está descrita no protocolo celebrado.-----------------------------------------------
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VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de Instalação do Posto de
Correios no edifício da Junta de Freguesia foi aprovada por maioria, com 8
(oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de
António Rios, do PSD. -------------------------------------------------------------------3. Aprovação em minuta dos pontos 1 e 2, 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 maioria, com
8 (oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de
António Rios, do PSD. -------------------------------------------------------------------B) Período de intervenção do Público -------------------------------------Solicitou a palavra António Almeida, de Angeja, que disse que quando foi
presidente da junta de Freguesia de Angeja passou por um processo idêntico,
considerando uma perda grande para a Branca esta situação porque numa
freguesia que tem muitos habitantes e empresas se vão perdendo serviços. -------Alírio Silva, de Casaldima, disse que a Branca já tem correios há mais de
100 anos, questionando se o motivo da saída do local atual seria o valor muito
elevado da renda. -----------------------------------------------------------------------Serafim Henriques, de Laginhas, disse que, embora em parte já estivesse
esclarecido, pretendia saber qual o impacto financeiro desta situação na junta e se
a Junta de Freguesia não poderia ter assumido a diferença do valor da renda para
que os serviços se mantivessem onde estavam. --------------------------------------Luis Silva, de Laginhas, questionou qual o valor fixo mensal que a Junta de
Freguesia vai ser receber por este serviço; perguntou ainda quais as diligências
que o Presidente da Câmara Municipal encetou nesta questão e bem assim a Junta
de Freguesia porque a decisão foi tomada muito rapidamente, sendo que outras
entidades em situações idênticas intentaram providências cautelares e conseguiram
travar o processo. Disse que em junho foi aprovada a passagem aos quadros da
Junta de Freguesia de uma nova funcionária, que agora vai assumir estas funções,
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e que achava isso estranho. Questionou ainda qual o dia em concreto em que os
serviços vão mudar para as instalações da Junta. -------------------------------------Tomando a palavra para prestar os esclarecimentos solicitados, o Presidente
da Junta de Freguesia disse que o valor mensal fixo que a Junta vai receber é de
€ 400,00 (quatrocentos euros), a que acresce a parte variável em função do
volume de movimentos registados. Quanto ao motivo da saída do espaço atual,
desconhece qual seja. Mais disse lamentar a insinuação feita por Luis Silva de que
saberia da situação há mais tempo porque não é verdade, acrescentando que a
data que está prevista no protocolo para a mudança de instalações é o dia 5 de
novembro. -------------------------------------------------------------------------------Cristina Valente solicitou que, se possivel, lhe fosse facultada uma cópia do
protocolo, lamentando que não tenha sido feita uma sessão de esclarecimento à
população sobre este assunto. ----------------------------------------------------------- LUIS SERAFIM SILVA (CDS): solicitou a palavra neste momento e disse
que nenhum cidadão da Branca se pode sentir bem com situações deste género,
mas que se devia ter tido alguma iniciativa logo aquando da privatização dos
correios porque foi aí que começaram os problemas e embora a Junta esteja a ser
culpada por tudo isto, a responsabilidade não é sua. ---------------------------------Lúcia Silva, de Laginhas, disse que se se tivesse feito o que fizeram os
autarcas de Viseu, hoje não se estaria a discutir o encerramento dos correios. -----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 tem
como suporte a gravação de tudo quanto ocorreu na Sessão, e vai ser assinada
pela Mesa.---------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia

__________________________________________________________
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A 1.ª Secretária
___________________________________________________________
A 2.ª Secretária
___________________________________________________________
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