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-------- Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
horas, reuniu no Cineteatro Municipal de Vila Pouca de Aguiar, a Assembleia Municipal
extraordinária presidida pelo Senhor Presidente da Mesa, ÁLVARO REDONDO MOREIRA DE SOUSA e secretariada pelo Senhor Primeiro Secretário, ARMANDO JOSÉ
FERREIRA MOURÃO e pela Senhora Segunda Secretária, MARIA DINÁ SARMENTO
DIAS MACHADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Faltaram os Senhores Deputados, Natália de Azevedo Marinho Matos e António
José Barreiro Chaves, tendo sido convocados, nos termos do nº 1 do artigo 58º do Regimento da Assembleia Municipal, os elementos imediatamente a seguir nas respetivas listas,
Senhores, António Manuel Fernandes Vaz Alves e Lélia Marlene Rodrigues Machado. ------------- Faltaram ainda os Senhores Deputados, António José de Almeida Gonçalves, Irineu
Salgado Lage e Norberto Paulo Xavier Pires, sendo designados para os representar, os Senhores, Maria da Conceição Silva Fidalgo, Pedro Miguel Apolinário Costa e Ana Paula Silva
Lopes, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
-------- Faltaram ainda os Senhores Deputados, António Joaquim Alexandre Guedes e Celestiano Teixeira da Fonte. ---------------------------------------------------------------------------------------- As presenças e ausências dos Senhores Deputados e dos Senhores Vereadores ficaram registadas no respetivo livro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ÚNICO – Encerramento da Agência da Caixa Geral de Depósitos de Pedras Salgadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Começou por intervir o Senhor Presidente da Câmara Municipal para fazer uma
síntese das diligências efetuadas até ao momento e da correspondência adjacente, com uma
explanação exaustiva e pormenorizada de tudo o que foi feito e de tudo o que está planeado fazer em relação a este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Grupos Municipais do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, apresentaram uma moção, que se anexa e se transcreve: -------------------------------------------------------- Os Deputados Municipais eleitos pelo Partido Socialista e os Deputados Municipais eleitos pelo
Partido Social Democrata vêm respeitosamente requerer a Vossa a aceitação da presente moção, conjunta:

PELA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DA CGD DE PEDRAS SALGADAS. -------

-------- No dia 7 de junho de 2018 foi conhecido pela população e pelos órgãos a eleitos, que a Agência da
CGD de Pedras Salgadas seria encerrada no final do corrente mês de Junho. --------------------------------------------- Essa informação surgiu através de notícias divulgadas pela comunicação social, já como um facto
consumado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Significa isso que não existiu pela referida instituição sequer o gesto de antecipadamente informar as
Instituições Locais, mormente a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------
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-------- A referida agência, apesar de localizada na Vila de Pedras Salgadas, era a mais próxima de todas
as freguesias do sector mais a Norte do nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------- Dessa forma, podemos afirmar que, depois do encerramento, teremos pessoas que, para aceder a
qualquer instituição bancária, e mesmo a qualquer terminal multibanco, terão de percorrer mais de 17 Km
o que nos dias de hoje é uma situação lamentável. ------------------------------------------------------------------------------- Ora, sendo a população do nosso concelho maioritariamente idosa, pouco instruída, e com dificuldade
de mobilidade e manuseamento de meios informáticos, podemos concluir que essa mesma população terá
dificuldade para efetuar as mais simples operações bancárias, uma vez que não lhes é exigível, nem expectável que o consigam fazer através de instrumentos como a "Caixa Direta". Assim, pagar faturas, consultar
saldos e movimentos de conta, será algo de extremamente oneroso, e difícil, mas que hoje é simples, e gratuito, pelo simples facto de existir a agência da CGD de Pedras Salgadas. --------------------------------------------------- Com certeza que no é exigível impor a uma instituição de Direito Privado, (apesar de o capital
subscrito ser exclusivamente público, logo com uma responsabilidade social acrescida) que mantenha um
serviço, que lhe cause prejuízo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- No entanto, tal no é o caso da referida agência, já que é a própria instituição que reconhece que a
mesma gera lucro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daí que legitimamente se pergunte: porquê?! Que critérios presidiram a esta decisão? -------------------------- Se a agência da CGD de Pedras Salgadas gera lucro, se é a única agência bancária dessa localidade,
porquê fechá-la? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que implicações isso terá na Vila e em todas as freguesias por ela servidas? -------------------------------------- Parece-nos evidente que além do cidadão comum, este encerramento terá enormes implicações para o
comércio da Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado, sabendo que o nosso concelho, e muito especialmente a Vila de Pedras Salgadas, são cada
vez mais procurados por turistas, nacionais e estrangeiros, que visitam restaurantes, cafés, supermercados, e
outros espaços de comércio, recorrendo ao multibanco para levantar dinheiro, facilmente se conclui que a
economia local se ressentirá, causando mais desemprego. ------------------------------------------------------------------------ Estas consequências, nefastas, foram reconhecidas por entidades como a CIM do Alto Tâmega, a
Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE, a ACISAT, a AECORGO, a AIGRA, os deputados da Assembleia da República eleitos pelo PSD pelo PS e pelo PEV, e também entidades privadas
como a própria VMPS, que já dirigiram posições de repúdio perante a CGD. ------------------------------------------- Agradecemos esses apoios, que têm permitido ao nosso Presidente da Câmara e ao Presidente da
Junta de Bornes de Aguiar diligenciar para impedir o encerramento.--------------------------------------------------------- Assim, os Deputados Municipais eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata
solicitam ao Senhor Presidente da Câmara para que use todos os seus recursos e influências no sentido de
impedir o encerramento da Agência da CGD de Pedras Salgadas. ---------------------------------------------------------- O Povo estará ao vosso lado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitam que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A presente moção seja comunicada à Comunicação Social, nacional e local; --------------------------------------
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- Seja comunicada ao Senhor Presidente da República; ------------------------------------------------------------------ Seja comunicada ao Senhor Presidente da Assembleia da República; ---------------------------------------------- Seja comunicada ao Senhor Primeiro Ministro; ------------------------------------------------------------------------- Seja comunicada a todos os grupos Parlamentares da Assembleia da República; -------------------------------- Seja comunicada à administração da Caixa Geral de Depósitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para dizer que esta moção não
tem a ver com posições político-partidárias, mas reflete a revolta de todos os deputados
municipais, bem como da população de todo o concelho. Nas grandes causas, os Aguiarenses estão sempre unidos. ----------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Miguel Calheiros, para dizer que esta é uma situação
extraordinária que despoletou um sentimento unanime por parte de todos os Aguiarenses.
Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara para tudo fazer no sentido de reverter esta situação. Se tal não for de todo possível, apela para que a Vila de Pedras Salgadas não fique sem
uma agência bancária e sem uma caixa multibanco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor, António Nelson Loureiro Batista, que começou por enumerar
as ações desenvolvidas pela Associação “Amigos de Pedras Salgadas”, tendo de seguida
apresentado a seguinte exposição, que se anexa e se transcreve: ----------------------------------------- “Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia. Boa noite Senhor Presidente de Câmara, boa noite
Senhores Vereadores do Executivo e em Oposição bem como todos os Deputados eleitos da Assembleia
Municipal, boa noite comunicação social, público Aguiarense e cidadãos (as) que nos apoiam nesta manifestação de solidariedade pelo fecho do balcão da CGD em Pedras Salgadas. ------------------------------------------------- Senhores responsáveis políticos concelhios convidaram a comunidade Aguiarense para esta Assembleia extraordinária, ponto único fecho do balcão da CGD, em Pedras Salgadas, aqui estamos, cumprindo
um dever cívico e cidadania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A comunidade de Pedras Salgadas e da parte norte do concelho Aguiarense foi acusada por eleitos
em Assembleia Municipal que a culpa era nossa pela fraca adesão, na manifestação em frente ao balcão da
CGD em Pedras Salgadas, Não foi Senhores deputados fomos avisados algumas horas antes que a diretora
regional da CGD iria estar presente em reunião com o executivo municipal e Presidentes de Junta em Pedras Salgadas, em duas horas juntamos 200 pessoas, os senhores não sabiam pois não as eleições foram há
dois anos e vocês pediram votos porta a porta para os eleger. ------------------------------------------------------------------- Senhores responsáveis políticos do concelho aguiarense, o Artigo 42 é bem claro "Politica Nacional"
de relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades das comunidades, o respeito a sua
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dignidade de, saúde segurança e proteção dos seus interesses económicos, melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: Prestar
serviços de proximidade da comunidade do interior de Portugal. -------------------------------------------------------------- Assim sendo vejo aqui uma alternativa para que não se feche o balcão de Pedras Salgadas, mas sim
o da sede do concelho, onde a oferta bancária é de 6 unidades bancárias instaladas em Vila Pouca de
Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fundamento isto com uma noticia do "Observador" em 03 de Março de 2017, quando foram
anunciados os primeiros encerramentos a Administração da CGD em declarações a este jornal dizia vamos
assegurara presença em todos os concelhos do País mas nem sempre nas cedes dos municípios para não aumentar significativamente a distância dos cidadãos (as) relativamente aos serviços do banco, tendo em conta
critérios de acessibilidade disponíveis até às agencias da CGD. --------------------------------------------------------------- Aqui está uma alternativa para não encerrar o balcão de Pedras Salgadas, mas sim o de Vila Pouca de Aguiar, onde a oferta é de 6 bancos. É preciso poupar e reduzir balcões então o exemplo que venha de
cima senhores eleitos locais, Nacionais, distritais, e Administradores do banco de utilidade pública CGD. -------- Senhores responsáveis políticos locais: Se uma comunidade não estiver disposta a arriscar pela defesa
do seu território ou os seus esforços nada valeram ou ela nada vale os votos que vos elegeram. Mas temos
coragem em Pedras Salgadas parte norte do concelho para ser diferentes e temos muita competência para ser
diferentes e muita competência para fazer a diferença, como o turismo as águas gasocarbónicas, o granito, a
zona industrial de Sabroso de Aguiar e muita competência para fazer a diferença. Vontade todos temos,
mas coragem é para poucos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor, Henrique Campos, para dizer que a interioridade se paga caro,
como é o exemplo desta situação. O encerramento da Caixa Geral de Depósitos em Pedras
Salgadas, vai prejudicar a indústria, o comércio, mas sobretudo a população idosa que muito tem que calcorrear para levantar as respetivas reformas, entre outras operações bancárias, o que se torna penoso e desgastante para uma população tão envelhecida como é o
caso daquela zona do concelho. Congratulou-se com a moção conjunta apresentada pelos
dois partidos com assento na Assembleia Municipal e apelou à influência e ao sucesso do
Senhor Presidente da Câmara nas competentes démarches junto do administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos. ------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que o interior carece de políticas de discriminação positiva e isso não está a acontecer. Na prática, nada existe, apenas
processos de intenção. Respondeu ainda que não tem qualquer relação pessoal com o administrador da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, acrescentando que nas reuniões
que teve com ele, nunca foi gerada qualquer empatia, ficando mesmo com a sensação de
estar perante alguém arrogante, incompetente e sobretudo, ignorante, no sentido de desconhecer totalmente as realidades dos territórios onde se situam as agências que querem encerrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para manifestar o seu agrado pela adesão
maciça da população Aguiarense a esta sessão, o que demonstra a grande união em torno
desta questão, tendo pedido uma grande salva de palmas, ao que o público presente correspondeu de forma calorosa. -------------------------------------------------------------------------------------- Interveio ainda o Senhor Presidente da Câmara para apelar à participação ativa de
toda a população. Todos os Aguiarenses se devem sentir mobilizados, tanto para a ida a
Lisboa, amanhã, bem como para ações futuras, dando assim um sinal de que há limites para
esta afronta. Mais disse que não deixará de tomar as medidas necessárias em função dos
acontecimentos. Vai fazer uma proposta para que as contas que a Câmara Municipal tem
na Caixa Geral de Depósitos sejam imediatamente canceladas e que o mesmo fará com a
sua conta pessoal, apelando a todos os Aguiarenses que façam o mesmo, de acordo com as
possibilidades. Esta situação reveste-se de maior gravidade quando se trata da única agência
bancária em Pedras Salgadas com a qual todos habitantes, bem como a população emigrante têm uma relação de proximidade podendo, assim, perder-se toda a empatia conquistada.
Se a agência encerrar não deixará de imputar as consequentes responsabilidades a todos os
agentes envolvidos, querendo saber, cabalmente, todos os resultados financeiros e outros
decorrentes desse exercício. Finalmente apelou a toda a população que faça sentir a sua
insatisfação de uma forma determinada e firme, envolvendo-se em todas as ações e manifestações que venham a ser organizadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, pelas vinte e duas horas e trinta e cinco minutos, o
Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que
foi aprovada em minuta e vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ------------------------------

O Presidente: ______________________________________.

O Primeiro Secretário: _______________________________.

O Segundo Secretário: _______________________________.

