
ATA DE ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 27-02-2014  

 

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze, 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 da assembleia de 2013.12.26 

2. Informação sobre a actividade da Junta de Freguesia 

3. Informação sobre o inventário do património móvel e imóvel da 

freguesia 

4. Aprovar o Regulamento do Cemitério 

5. Aprovar o Regulamento e Tabela Geral de Taxas 

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 Maria Dulce Gonçalves de Almeida Teixeira Gomes 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 

 

 Foi lida a Moção em Defesa dos Doentes Oncológicos. Foi votada e aprovada 

por unanimidade. 

 Rui Borlido questionou o executivo em relação á candidatura para a 

requalificação da marginal e em relação ao viveiro. 

 Rui Ramalhosa respondeu que a candidatura para a requalificação ainda está 

em negociação. Em relação ao viveiro, disse que será realizado uma reunião com a 

Câmara Municipal na qual este assunto será abordado.  

 João Catarino alertou para a existência de um terreno na Rabusca que dizem 

que pertence á Junta de Freguesia e que está a começar a desabar para um terreno 

particular. Falou também sobre a situação de uma família que vive numa habitação em 

más condições. 

 Rui Ramalhosa disse que a situação do terreno será analisada e resolvida. Em 

relação ao pedido de ajuda para a família que vive em más condições, ela já foi 

referenciada e que neste momento não existe solução a curto prazo. 

Ana Braga falou sobre a falta de iluminação e perguntou se a Junta de 

Freguesia podia colaborar na resolução deste problema. 

Rui Ramalhosa disse que é uma situação pontual e que se deve a um 

diferendo entre a Eletrominho e a EDP. A Junta de Freguesia tem feito reclamações 

pedindo a intervenção das empresas responsáveis. 

Fernando Catarina falou sobre o mau estado da estrada de entrada para o 

Lugar de Coura junto aos semáforos e sobre o talude, que está a começar a aluir para 

a linha de comboio. 

Rui Ramalhosa disse que vai pedir á Câmara Municipal para colocar um rail a 

separar a estrada e o talude para a linha de comboio. 

  

Período da ordem do dia 

 

1. Aprovação da ata da reunião da assembleia de 2013.12.26 

Foi votada e aprovada por unanimidade. 

 



2. Informação sobre a actividade da Junta de Freguesia 

Fernando Catarina perguntou se havia alguma novidade, no que diz respeito ao 

ponto 4 relativo á reunião com o CLAS da Câmara Municipal. Pediu informações sobre 

o ponto 5 para necessidade de fazer obras na Rua da Cabreira. Perguntou se já se fez 

alguma coisa sobre a ruína da casa na Av. 27 de Setembro. Por fim, questionou sobre 

o ponto de situação do projecto submetido ao IEFP para dar trabalho a dois Seixenses 

através de estágios profissionais. 

Rui Ramalhosa disse que não havia novidades relativas á reunião do CLAS e 

que a actividades para o ano de 2014 seriam faladas em próximas reuniões. Em 

relação às obras na Rua da Cabreira foi falado com a Câmara a necessidade de se 

realizar as obras. Foi pedido também intervenção na ruína da casa na Av. 27 de 

Setembro, mas ainda não houve resposta concreta por parte de Câmara. Disse que 

forma feitas duas candidaturas ao IEFP, mas que ainda não tinham sido aprovadas. 

 

3. Informação sobre o inventário do património móvel e imóvel da 

freguesia 

Fernando Catarina perguntou se o edifício Bar pertence ao património da Junta 

de Freguesia. 

Rui Ramalhosa respondeu que o edifício Bar está registado nas Finanças como 

pertencendo á Junta de Freguesia. 

 

4. Aprovar o Regulamento do Cemitério 

Foi votado e aprovado por unanimidade. 

 

5. Aprovar o Regulamento e Tabela Geral de Taxas 

Fernando Catarino perguntou se a alteração das taxas foi contemplado no 

orçamento. 

Rui Ramalhosa respondeu que não tem impacto no orçamento. 

Foi votado e aprovado por unanimidade. 

 

Período de intervenção do público. 

Não houve qualquer intervenção. 

 



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) 

 


