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ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 20-04-2016 

 

Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas 

e trinta minutos, 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 pela Senhora Cátia 

Esteves Borges 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 2016.02.18 

2. Prestação de contas 2015 

3. Definir data e organização do evento “FESTA DO RIO” a realizar em 

Agosto 2016 

4. Dia da Comunidade Seixense 2016 

5. 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, Cátia Esteves Borges, Ana Catarina Pereira Braga, João 

Catarino Gonçalves e José Joaquim Silva de Lima 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 e Rui Miguel Martins Borlido. 

Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes Ramalhosa 

(Presidente) 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 

 

João Catarina agradeceu ao executivo as obras de beneficiação na Rabusca e pediu 

intervenção na rua que liga o Ferreiro ao Vitor Hugo devido ao seu mal estado, tratando-

se de uma artéria que dá ligação ao centro da freguesia. Em relação á ecopista acha 

que é importante a sinalização do local da Boalheira. 

Rui Vivo pediu atenção ao executivo para a um buraco na Cabreira, tornando perigoso 

a circulação de automóveis. Perguntou qual a razão pelas obras da ecopista terem 

parado em Lanhelas e se já há algum projeto para a instalação de gás natural em Seixas 

Rui Ramalhosa agradeceu as palavras de João Catarina relativamente ao arranjo na 

Rabusca, zona de passagem de autocarros, tratando-se de uma vontade que população 

tem revindicado á alguns anos. Foi uma obra com fundos da Junta de Freguesia, 

dizendo que foram feitas obras de vulto na freguesia por falta de receitas de capital. 

Relativamente ao caminho do Vitor Hugo para o Ferreiro disse tratar-se de uma 

preocupação do executivo. Respondeu a Rui Vivo informando que o problema do buraco 

na Cabreira foi apontado e que a obra da ecopista ainda não foi terminada e vai ser 

aumentada 150 metros para Lanhelas, faltando ainda fazer a sua sinalização. Por fim 

relativamente ao gás natural informou que não vai ser realizado nesta fase, no entanto, 

adianta que existe um problema relativo á sua passagem no Rio Coura.  

 

Período antes da ordem do dia 

 

Não houve intervenções. 

 

 Período da ordem do dia  

 

1. Aprovação da ata da reunião de 2016.02.18 

 

Foi votada e aprovada por unanimidade. 

 

 

 

 



2. Prestação de contas de 2015 

 

Rui Ramalhosa informou que houve uma taxa de orçamentação na ordem dos 90% e 

que falta parte do subsídio de capital. Este será votado na próxima Assembleia 

Municipal e prevê-se a sua transferência para o mês de Maio.  

Rui Pedro questionou o executivo perguntando quanto dinheiro está em falta relativo ao 

subsídio de capital. 

Rui Ramalhosa respondeu dizendo que são vinte e cinco mil euros. 

Foi votada e aprovada com seis votos a favor e duas abstenções. 

Fernando Catarino fez declaração de voto dizendo que se absteve para ser coerente 

com a sua posição relativa á aprovação do orçamento. Não votou contra porque houve 

uma abertura deste executivo relativo aos subsídios para as associações. 

 

3. Definir data e organização do evento “FESTA DO RIO” a realizar em 

Agosto 2016 

 

Rui Ramalhosa disse que a data apontada para a realização do evento seria para o dia 

15 de Agosto, mas este ano é muito cedo, havendo já muitas festas. Este ano a Festa 

do Rio será realizada nos dias 19, 20 e 21 de Agosto. 

 

4. Dia da Comunidade Seixense 2016 

 

Rui Ramalhosa informou que este ano o Dia da Comunidade Seixense será realizado 

no dia 12 e 13 de Novembro, já que o dia 9 é a meio da semana. 

 

5. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia 

 

Rui Ramalhosa disse que por falta de receitas de capital e mesmo devido ao estado do 

tempo, não foram realizados grandes obras. A Câmara Municipal disponibilizou um 

camião de betuminoso. Relativamente á Rua 27 de Setembro foi encontrado o dono da 

casa em ruínas, a Sra. Fernanda Catarina que está a viver em Lisboa e diz não ter 

dinheiro para reparar a casa. O Sr. Carlos Rua comprou a casa e tem feitos intervenções 

com vista ao seu melhoramento. As obras na Rua da Barrosa estão á espera do dinheiro 

que vai ser entregue em Maio. 

 



Período de intervenção do público 

 

Mário Veloso questionou a forma com foi realizado o orçamento participativo. Falou 

sobre a Rua da Seara dizendo que é necessário a colocação de um sinal STOP e que 

é uma rua com bastante movimento e encontra-se em mal estado. Perguntou ao 

executivo se a obra no tanque do Castanhal já está concluída e qual foi a verba gasta. 

Por fim, pensa que o problema junto ao Abel Jorge já está resolvido cabendo ao próprio 

resolver o resto. 

Rui Ramalhosa respondeu relativamente ao orçamento participativo dizendo que vai ser 

sempre mais fácil serem eleitos os projetos dos centros com mais população. 

Acrescentou que foram chamadas todas as Juntas de Freguesias á Câmara Municipal 

para se falar dos vários eventos a realizar, entre eles, o 25 de Abril e Mercado Medieval. 

Vai ser feita uma candidatura aos fundos comunitários para o embelezamento do cais 

de S. Bento. As intervenções na Rua da Seara vão ter início na próxima segunda-feira. 

Em relação ao Abel Jorge á a necessidade do proprietário regularizar o pavimento 

periodicamente dentro da sua propriedade. Por fim, a obra do tanque do Castanhal foi 

feita pela Junta de Freguesia e não houve preocupação em apurar os seus custos, no 

entanto ainda não foi terminada a sua intervenção. 

 

Posto isto e não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu por encerrada a 

sessão de tomada de posse e eleição dos vogais e a mesa da assembleia, 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) 


