ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 28-06-2018

Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, 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 João Catarino
Gonçalves, e secretariada pelo Senhor Hugo Marcelo Afonso Cruz Rodrigues, 1º
secretário e, Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, 2º secretário, 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 2018.04.19

2.

Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia.

Período de intervenção do público.

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. João
Catarino Gonçalves, Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, José Araújo da Cunha
Ribeiro em substituição de José Joaquim Silva de Lima, José Pedro Borges Mendes e
Hugo Marcelo Afonso Cruz Rodrigues e da lista do Partido Social Democrata os Srs.
António Martins Rodrigues, Nuno Vasco Pinto da Silva Cardal, Anabela Clarinda Pinto
Rocha São Bento e José Carlos Lima.
Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes
Ramalhosa (Presidente), João Fernando Rua de Catarino (Secretário) e Ana Catarina
Pereira Braga (Tesoureira).
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.

1

Período de intervenção do público

Não houve intervenção do público. No entanto o Presidente da Assembleia Snr.
João Catarino Gonçalves leu um escrito da D. Isabel Parente perguntando pela obra
junto à casa dela, pelo estado do caminho de acesso e pela sua reparação.
Rui Ramalhosa, Presidente da Junta de Freguesia respondeu que estão a
decorrer obras para a construção de uma residência junto à casa da D. Isabel e que
terá constrangimentoS e incidentes no período da sua construção, como é normal em
todas as construções e que o caminho será reposto no final.

Período antes da ordem do dia

Nuno Cardal pediu a palavra perguntando sobre a proteção da marina no
período de verão até às obras a realizar e se iria haver abastecimento de barcos.
Perguntou qual o estado atual da limpeza das matas e se poderia ser feita publicidade
da Festa do Rio junto com as festas de São Bento.

Rui Ramalhosa respondeu que já pediu à Autoridade Marítima e Câmara
Municipal para colocar sinalética junto à marina. Deve ser informativa e colocada junto
da Marina e que, em princípio, não havendo interessados particulares não haveria
abastecimento de barcos por parte do executivo da Junta. Quanto à limpeza de matas
os trabalhos por parte da Junta estão concluídos de acordo com a Lei mas que
existem alguns particulares que não o fizeram. No entanto este é o primeiro ano que
existe mais insistência na limpeza e que o futuro trará melhores resultados. Quanto à
publicidade da Festa do Rio poderá ser feita distribuição de cartazes por altura das
festividades de São Bento.

José Carlos Lima pediu a palavra.para perguntar sobre o muro caído e tampas
de saneamento no final da rua do val do coura. Também perguntou pela limpeza da
rua do loteamento do Val do Coura. Também perguntou por lombas de raízes na
entrada do bairro social e na estrada da Gaiosa. Também perguntou sobre a entrada
da rua da seara.

Rui Ramalhosa respondeu que ainda não conseguiu verificar se o caminha da
rua do val do coura é pública ou privada e irá verificar essa situação. Em relação ao
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muro caído e tampa do saneamento diz que irá verificar a situação e notificar os
proprietários. Quanto às lombas na entrada do bairro social e estrada da Gaiosa terá
que a Câmara Municipal disponibilizar as máquinas de betuminoso a quente, o que só
será viável ao haver obras perto dos locais a reparar. Quanto à Rua da Seara faz parte
do PPI futuro realizar as obras de melhoramento dessa parte da rua.

Anabela São Bento perguntou sobre a Privatização das Águas públicas e se o
preço das mesmas iria subir.

Rui Ramalhosa respondeu que não vai haver privatização das águas do
concelho mas sim irá passar para uma empresa de capitais públicos. Que neste
momento a Câmara deve milhões do negócio da água e será bom não haver mais
dívidas da água. Que o preço da água, naturalmente, irá subir mas não será o que
muitas pessoas dizem uma exorbitância, mas sim a subida do preço equiparado a
outros concelhos.

António Rodrigues pediu a palavra referindo que o Caminho da Rua da Costa
está com o pavimento danificado no local do saneamento e outros. Que o Muro em
frente à casa do Armando em Coura está em perigo de ruir. Que já foram referidas na
Rua da Gaiosa as elevações no pavimento da estrada causada pelas raízes dos
pinheiros e deve-se notificar os proprietários do terreno em causa para cortar os
pinheiros e arranjar a estrada. Existe o pavimento por reparar na Rua do Feital em
frente à casa do Marco. A sinalética na passagem de nível de coura não foi alterada
colocando em risco os peregrinos. Perguntou a quem pertence a administração das
barracas e se a Câmara já entregou à Junta de Freguesia. Na saída para a EN13 junto
ao local do ferreiro nada foi feito e está o chão por calcetar. Na Rua Alfredo da Cruz
junto a uma grelha de águas pluviais tem aluimento de calçada. A caixa da luz no
Largo de São Bento tem a porta rebentada. O muro da “sininha” encontra-se caído à
vários anos e ainda nada foi feito. Falta o espelho na Rua do Cancelo. O Lar de Seixas
deveria ter mais um contentor para o lixo. Perguntou se a Câmara Municipal vai
fiscalizar a limpeza de Matas na freguesia e concelho. Também falou sobre a situação
do Bar dos Pescadores. Por último falou sobre o fecho do comércio em Seixas e se
continuamos assim Seixas vai morrer.

Rui Ramalhosa respondeu a António Rodrigues começando por dizer que a
obra particular junto à Rua da Costa está a decorrer e no final será reposta toda a
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calçada da Rua da Costa. Em relação ao problema do muro em frente do Armando
desconhecia mas vai verificar junto com o encarregado. Em relação às elevações no
piso da Rua da Gaiosa informou que, com a Câmara Municipal já estiveram no local,
tendo que haver uma intervenção mais aprofundada para sanar este problema. Que o
piso não retificado na Rua do Feital se deveu a uma rutura das Águas de Portugal e,
quando vier algum betuminoso “quente” seria retificado. A sinalética na passagem de
nível de Coura será contraproducente, neste momento, porque irá ser objeto de obras
da eletrificação da via férrea. Que a caída da árvore junto à EN13 e Armindo Ferreiro
originou que o local ficasse sem regularizar porque o assunto está em tribunal e será
melhor não mexer em nada até uma decisão do mesmo. Que a tampa de águas
pluviais na Rua Alfredo da Cruz iria ser retificada. Que a Caixa de luz de S. Bento a
cada passo está a ser vandalizada e regularizada pela EDP. O Muro da Sininha irá ser
objeto de obras junto com as obras da cabreira. Que o espelho da Rua do Cancelo já
está na nossa posse para colocar. Que ainda à pouco tempo estive reunido com o Lar
de Seixas e não nos informaram de nada, no entanto iremos falar com eles e
perguntar se necessitam de algo mais. A Câmara não vai fiscalizar a limpeza das
matas mas sim a GNR Ambiente a pedido dos vizinhos porque só as matas que estão
junto de habitações e população são, obrigatoriamente, limpas. O Bar dos Pescadores
foi objeto de concurso público e ninguém se apresentou ao mesmo. Será feito novo
concurso pelo que se deve inscrever quem estiver interessado. Quanto ao fecho do
comércio, uns fecham outros abrem. É o normal da vida comercial. No entanto é
entender da Junta que existe mais comércio agora do que antes.

Não havendo mais ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao
seguinte ponto da ordem da convocatória:

Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2018.04.19

Anabela São Bento pediu a palavra referindo que a ata em aprovação tem
erros de copiar e colar de anteriores e que deve ser alterada.
Rui Ramalhosa disse que iriam ser feitas as alterações pedidas e que seria
votada na próxima sessão.
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Não havendo mais ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao
seguinte ponto da ordem da convocatória:

2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

António Rodrigues pediu a palavra referindo que a atividade da Junta se tem
cingido a limpeza de matas e caminhos, se não havia obras para fazer. Se era por
causa da falta de transferências da Câmara. Também perguntou porque se tinha
recorrido a ajustes diretos para dois contratos de prestação de serviços.
Também passou a informar do andamento da Festa do Rio e dos contatos
havidos entre os membros do PS e do PSD.

Rui Ramalhosa informou os presentes, das obras e atos realizados até ao
momento.
Rui Ramalhosa distribuiu o cartaz da Festa do Rio referindo que a programa
estava completo e que só faltava ultimar alguns contratos. Que também marcaram
uma reunião conjunta para o dia 6 de Julho próximo.

Como mais ninguém tivesse pedido a palavra, deu-se por encerrado este ponto e
passado ao seguinte.

Período de intervenção do público.
Não houve inscrições para intervenção do público
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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.

_________________________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________________
Hugo Rodrigues
(1º Secretário)

_________________________________________
Maria Dulce de Almeida Teixeira Gomes
(2º Secretário)
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______________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________
António Martins Rodrigues
Deputado PSD

_________________________________________
Maria Dulce G. de Almeida Teixeira Gomes
(2º Secretário)

_________________________________________
Nuno Vasco Pinto da Silva Cardal
Deputado PSD

_________________________________________
Hugo Rodrigues
(1º Secretário)

_________________________________________
Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento
Deputada PSD

_________________________________________
José Pedro Borges Mendes
Deputado PS

_________________________________________
José Carlos
Deputado PSD

_________________________________________
Inês Catarina Ramalhosa
Deputado PS
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