ATA NUMERO DEZASSEIS

ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 15-12-2016

Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezasseis, 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 pela Senhora Cátia Esteves Borges, 1º secretário e pela Senhora 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 2016-09-29
2. Aprovação do Orçamento e do Plano de 2017.
3. 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, Cátia Esteves Borges, Ana Catarina Pereira Braga, João Catarino
Gonçalves e José Joaquim Silva de Lima em substituição de Vasco Marrucho Veloso e
da lista do Movimento Independente Voto em Seixas os Srs. Fernando Amaro
Gonçalves de Catarina, 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 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 intervenções do público.
Período antes da ordem do dia

Fernando Catarina falou que já que nos encontramos em época de eleições,
perguntou sobre a nova rede de águas da ecovia e que também tinha alguns locais
com o piso danificado.
Rui Ramalhosa disse que a Ecovia ainda não estava entregue pelo empreiteiro e que
o piso danificado está anotado.
Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2019.09.29

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

2. Aprovação do Orçamento e do Plano de 2017

Fernando Catarina, perguntou sobre o quadro de pessoal e que o orçamento de
receitas estava com valores em rubricas diferentes de outros orçamentos e deseja
saber a sua proveniência. Quanto às transferências de capital perguntou pelo valor da
propriedade horizontal da sede da Junta e por vários valores inscritos para arranjo das
ruas.
Rui Ramalhosa respondeu a Fernando Catarina que não houve alterações ao Quadro
de Pessoal e que os valores inscritos são os subsídios do IEFP com comparticipação
conjunta pela Segurança Social. Que o valor da propriedade horizontal da Junta é para
cobrir necessidades da mesma e que os valores inscritos nos diversos arranjos de
ruas são para levar a cabo no ano do orçamento e seguintes.
O orçamento e o plano de 2017 foi aprovado por unanimidade.

3. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

Não houve questões neste ponto.
Período de intervenção do público
Mário Veloso questionou sobre se a renda do Bar dos Pescadores recai para a Junta
ou não. Questionou sobre se o edifício de atendimento da Junta já tem protocolo de
cedência da Câmara Municipal. Questionou sobre se já foi recebida qualquer
indemnização pelos danos na “fonte da caganita”. Questionou sobre o arranjo na Rua
da Costa. Questionou sobre a água a atravessar a Rua das Faias.
Rui Ramalhosa respondeu que a renda do Bar dos Pescadores recai para a Câmara
Municipal. Que não há necessidade de fazer protocolo com a Câmara Municipal para a
cedência do posto de atendimento porque está na matriz predial em nome da
Freguesia de Seixas. Respondeu que já recebeu a indemnização pelos danos
causados na “fonte da caganita” através do advogado. Que a Rua da Costa será
intervencionada depois das obras que se encontram a decorrer em empreendimento
turístico. Quanto às águas da Rua das Faias, a água vem da mina de dono particular,
mas que tem que haver uma intervenção da Câmara para desentupir as águas
pluviais.
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.
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