ATA DE ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 26-12-2013

Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e
uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Seixas, na sua sala de reuniões, em
sessão de carácter ordinária, sob a presidência do Senhor Rui Filipe Abrantes Vivo, e
secretariada pelo Senhor Vasco Marrucho Veloso, 1º secretário e Ana Catarina
Pereira Braga, 2º secretária, segundo a seguinte ordem de trabalhos:
Período de intervenção do público;
Período antes da ordem do dia;
Período da ordem do dia:
1. Aprovação da ata da reunião de 2013.10.17
2. Aprovação de voto de pesar pelo falecimento do funcionário Manuel
Luís Alves Cunha
3. Aprovação de alteração da toponímia da freguesia
4. Aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano de 2013
5. Aprovação do Orçamento e do Plano de 2014
6. Aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia
7. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
Período de intervenção do público.
Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. Rui Filipe
Abrantes Vivo, Vasco Marrucho Veloso, Ana Catarina Pereira Braga, João Catarino
Gonçalves e Hugo Marcelo Afonso Cruz Rodrigues em substituição de Cátia Esteves
Borges e da lista do Movimento Independente Voto em Seixas os Srs. Fernando
Amaro Gonçalves de Catarina, Rui Pedro Lopes dos Santos, Paula Cristina Pires
Fernandes Cacais e Rui Miguel Martins Borlido.
Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes
Ramalhosa (Presidente), João Fernando Rua de Catarino (Secretário) e António
Martins Rodrigues (Tesoureiro).
Havendo quórum, nos termos do disposto no artigo 89.º, n.º 1, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002,

de 11 de Janeiro, com a presença de todos os membros da Assembleia de Freguesia,
o Senhor Presidente deu início à Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Seixas.
Período de intervenção do público

Não houve qualquer intervenção.
Período antes da ordem do dia

Rui Santos pediu a palavra referindo que não tem conhecimento sobre o
regimento.
Rui Ramalhosa respondeu que não houve alterações do mesmo. Rui
Ramalhosa desejou a todos um bom Natal e um feliz ano 2014.
Fernando Catarina felicitou o executivo e os elementos da Assembleia. Alertou
os secretários da Assembleia para redigir atas sucintas e sem palavras deturpadas.
Pediu para que o pagamento aos membros da assembleia e membros das mesas de
voto fosse realizado mais rápido que nos anos anteriores. Pediu especial atenção para
o facto de um edifício junto aos escuteiros estar quase a cair pondo em causa a
segurança das crianças que utilizam esse espaço durante o fim-de-semana.
Rui Borlido alertou para o problema das águas pluviais e saneamento em
Barrosa no Lugar de Coura de Seixas.
Rui Santos felicitou todos os presentes e perguntou se a Junta de Freguesia é
credora ou devedora de alguém e se existe alguma avalização e inventário do
património da Freguesia.
Paula Cacais perguntou se a Junta de Freguesia tinha disponibilidade para
resolver certos problemas nas habitações das pessoas mais carenciadas.
Rui Ramalhosa referiu que os pagamentos dos elementos da Assembleia e da
mesa de votos estão sempre pendentes do pagamento da Câmara Municipal. Sempre
que edifícios estejam em perigo de ruina a Junta de Freguesia tem o dever de junto
com a Câmara Municipal resolver o problema. Existe um inventário do património da
Freguesia e poderá vir a ser apresentado numa próxima assembleia. Disse também
que a Junta de Freguesia possui as contas em ordem e que sempre que se justifique,
a Junta de Freguesia depois de analisar as situações poderão resolver pequenos
problemas em habitações.

Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2013.10.17
Foi votada e aprovada por unanimidade.
2. Aprovação de voto de pesar pelo falecimento do funcionário Manuel
Luís Alves Cunha
Foi votado e aprovado por unanimidade

3. Aprovação de alteração da toponímia da freguesia
Foi proposto a criação da Rua Escadinhas do Monte, a Rua Quinta dos
Moinhos, a Rua dos Depósitos de Água e a Travessa dos Depósitos de Água.
Foi votada e aprovada por unanimidade.
4. Aprovação da 1ª Revisão do Orçamento e do Plano de 2013
Foi proposta a 1ª revisão do orçamento e do plano de 2013 contemplando o
aluguer do posto da Guarda Fiscal nas Pedras Ruivas (871,97 euros) e o subsídio de
morte de Manuel Luís Alves Cunha (1257,66 euros).
Foi votada e aprovada por unanimidade.
5. Aprovação do Orçamento e do Plano de 2014
Rui Ramalhosa começou por salientar que o orçamento para o ano 2014
estava realizado de acordo com a lei anterior porque ao aplicar a nova lei, as Juntas
de Freguesias apenas tem direito a verba de 1% do IMI para fazer face às novas
competências, atendendo que continuará a haver a cooperação da Câmara Municipal
de Caminha. Também disse que o valor do orçamento é de 181.690,53 euros.
Fernando Catarina salientou o aumento de 20.000,00 euros em relação ao ano
anterior, sendo um orçamento muito ambicioso e disse que não é boa ideia não ter em
conta a nova lei em vigor. Disse também que a verba de 1.000,00 euros para a
conservação da Escola de Coura era insuficiente e que a mesma estava sobre a
alçada da Câmara Municipal, se assim não for, deverá ser introduzida no património
da Junta de Freguesia. Questionou sobre a responsabilidade da limpeza da marginal e
se os 500 euros chegam para a sua limpeza, ou está incluída no ponto relativo à

limpeza de valetas e espaços verdes. Relativamente ao subsídio dos pescadores
disse que não devia constar no orçamento porque foi pedido à câmara a isenção das
taxas de utilização das barracas, tratando-se de um apoio a uma actividade económica
que vai em desacordo com a nova lei.
Rui Pedro questionou as verbas de 1.800,00 euros para estudos, pareceres e
consultadoria e a verba de 3.000,00 euros para propriedade horizontal da Sede de
Junta bem como a atribuição de subsídios por parte da Junta. Entende que esta Junta
não deveria atribuir subsídios às colectividades sem que as mesmas o peçam em
conjunto com o plano de actividades.
Rui Ramalhosa em relação ao aumento de 20.000,00 euros do orçamento
demonstrou a sua satisfação por os elementos da oposição acharem que o projecto do
PS é muito ambicioso. Disse que a Escola de Coura está sobre a responsabilidade da
Câmara Municipal de Caminha e a Junta tudo fará para devolver à Freguesia de
Seixas. Quanto á Marginal disse que a limpeza era repartida entre a Câmara e a
Junta, pelo que a verba é prevista para o efeito. Em relação aos subsídios explicou
que é necessário abrir verbas para quando são solicitados pelas instituições, no
entanto não se dará subsídios directamente, mas sim quando existir um plano de
actividades. No que diz respeito á verba de 1.800,00 euros para Estudos e Pareceres,
trata-se de um valor para precaver qualquer situação desse âmbito. Os 3.000,00 euros
para a propriedade horizontal, é para formalizarem a propriedade horizontal do prédio
da Junta de Freguesia.
Foi votado e aprovado o Orçamento e Plano de 2014 com 5 votos a favor, 2
contra e 2 abstenções.
Fernando Catarina fez uma declaração de voto indicando que votou contra,
apenas porque se devia atribuir o subsídio aos pescadores de outra forma porque no
seu entender, não está previsto na lei.
6. Aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia
Foi votado e aprovado por unanimidade.

7. Informação sobre a actividade da Junta de Freguesia
Rui Ramalhosa informou os presentes das obras e actos realizados até ao
momento.
Fernando Catarina felicitou o executivo por ter feito muito em pouco tempo.
Questionou o tempo que os funcionários da Junta de Freguesia perdem com as obras
da competência da Câmara Municipal.

Rui Ramalhosa disse que com a ambiguidade da nova legislação as
competências não estão bem estabelecidas e congratula-se pelo apoio que a Câmara
Municipal de Caminha está a dar.
Rui Pedro felicitou o executivo pela iluminação do Natal e perguntou qual foi o
feedback por parte da Câmara Municipal relativa às necessidades da Freguesia. Disse
também que a Junta de Freguesia podia criar um espaço para autocaravanas.
Rui Ramalhosa disse que a Câmara Municipal de Caminha foi sensível às
necessidades da Junta de Freguesia de Seixas. Em relação ao espaço para as
autocaravanas diz que será previsto quando for realizado o projecto para o cais de S.
Sebastião e ecovia.
Rui Vivo questionou o executivo sobre as obras da Marginal, obra de S. Bento
e a obra das Pedras Ruivas.
Paula Cacais questionou o executivo da Junta de Freguesia no que diz respeito
ao planeamento de eventos culturais e desportivos.
Rui Ramalhosa esclareceu que a Junta de Freguesia de Seixas em parceria
com a Câmara Municipal irá concorrer a fundos comunitários para realizar a ligação
entre o Cais de S. Sebastião e as Pedras Ruivas. Foi pedido o posto da Marinha mas
responderam que não era possível porque o vão utilizar. Pretende-se colocar o parque
infantil noutro local. A junta está neste momento a melhorar o piso do chafariz e
pretende arranjar o mais rápido possível a rega da relva do Largo de S. Bento. Disse
também que gostava de ver a cobertura de aço inox tapada para dar sombra nas
épocas de calor, bem como arborizar o Largo. Em relação às Pedra Ruivas, foi falado
com a Câmara e pretendia que fosse integrado numa praia fluvial. Por fim, disse que
vai querer reunir com todas as instituições da Freguesia, para em conjunto
colaborarem com a criação de eventos sociais, culturais e desportivos.

Período de intervenção do público.
Dionísio Rua felicitou o executivo. Salientou o facto de poder-se abrir um novo
ciclo com a ajuda dos novos dirigentes da Câmara Municipal. Disse também que ao
atribuir um subsídio aos pescadores está-se a abrir um precedente e que qualquer
actividade económica tem o direito de o pedir.
Mário Veloso disse que a Câmara Municipal aumentou as verbas das limpezas
de espaços verdes de 8.000,00 euros para 30.000,00 euros no orçamento. Falou
sobre a intervenção nas águas pluviais junto á empresa Abel Jorge e que
possivelmente as águas eram derivadas á descarga de máquinas de lavar ou outras.

Disse também que a Estrada das Faias está alagada, falou sobre o problema do
tanque do Castanhal e os problemas com a recolha de resíduos urbanos juntos aos
contentores do lixo.
Rui Ramalhosa agradeceu a intervenção do Dionísio Rua e Mário Veloso
informando que a Junta de Freguesia tem conhecimento do que foi dito e que irá ter
toda a atenção.

Posto isto e não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu por encerrada a
sessão, da qual se lavrou esta ata, a qual, depois de lida vai ser assinada pelos
presentes.

_________________________________________
Rui Filipe Abrantes Vivo
(Presidente da Mesa)

_________________________________________
Vasco Marrucho Veloso
(1º Secretário)

_________________________________________
Ana Catarina Pereira Braga
(2º Secretário)

