ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 27-09-2018

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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 José Joaquim Silva de Lima, 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. Aprovação da ata da reunião de 2018-06-28
3. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
4. Aprovação de doação de terreno de Helena Ribeiro
5. Dia da Comunidade Seixense
6. Aprovação do Regulamento de Apoio ao Associativismo
7. Aprovação do Regulamento de Controlo Interno.
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 Hugo Marcelo Afonso Cruz Rodrigues, José Joaquim Silva
de Lima, José Pedro Borges Mendes 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,
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o Senhor Presidente deu início à Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Seixas.
Período de intervenção do público

O Senhor Ilido Pita pediu a palavra informando que está presente como
Presidente do Grupo Recreativo e Cultural dos Amigos de Seixas e queria deixar um
agradecimento e dar os parabéns a toda a Assembleia pelo modo como decorreu a 4ª
Festa do Rio de 2018, enaltecendo a colaboração de todos os componentes, quer do
PS, quer do PSD perguntando se iriam ter subsídio e se existia um regulamento para
subsídios e para a Festa do Rio.

O Senhor Mário Veloso pediu a palavra perguntando sobre qual a situação das
obras da Rinoterra na Rua da Costa e ruas adjacentes e quando seria o final da obra.
Informa que existe um buraco não sinalizado e na nova rua aberta a entrada para o
seu terreno não está clara. Também junto à cabine no final da Rua da Costa o piso
encontra-se em mau estado por causa do saneamento. Também perguntou sobre a
situação da passagem de nível de Coura e a passagem dos peregrinos. Finalmente
perguntou qual a situação do Coveiro Snr. Luís Pinto e qual a situação atual dos
preços dos covatos.

Rui Ramalhosa, Presidente da Junta de Freguesia respondeu ao Snr. Ilídio Pita
que nos devemos congratular pela forma como decorreu a 4ª Festa do Rio de 2018 e
pela união demonstrada pelos membros da Assembleia e população de Seixas como
já tinha sido referido na Assembleia anterior. Em relação aos subsídios diretos pela
presença na Festa do Rio eles não iriam existir mas sim, o subsídio à instituição,
havendo atividades e sejam requeridos, estarão disponíveis para a Associação que
representa. Em relação aos regulamentos vai ser aprovado agora para as associações
nada alterando, no essencial, e sobre a Festa do Rio existe um regulamento para a
participação das tendas mas não para as infraestruturas como estacionamento, etc…
Rui Ramalhosa, ao Snr. Mário Veloso respondeu que as obras da Rinoterra
estão nos acabamentos e nos arruamentos circundantes mas que não tem uma data
prevista para o fim da obra. Tem, isso sim, uma visita programada nos próximos
tempos com os representantes da Rinoterra e representantes para acertar todo o
arranjo final das partes públicas. Informou o Snr. Mário Veloso que as respostas sobre
a Rua da Costa estão condicionadas ao final da obra. Quanto à passagem de nível e
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passagem dos peregrinos a IP-Refer informou que iria fazer as obras mas ainda não
começou. Em relação ao Snr. Luis Pinto que, atualmente, se encontra de baixa e
tratamento e que entrará ao ativo assim que os médicos entenderem. Em relação aos
funerais e covatos as pessoas não pagam mais por isso, assumindo a Junta de
Freguesia os encargos com o enterrador externo.
Período antes da ordem do dia

Não havendo mais intervenções do público o Presidente da Assembleia Snr.
João Catarino Gonçalves perguntou ao Presidente da Junta Snr. Rui Ramalhosa sobre
o andamento das turmas de alunos na escola de Seixas.
Rui Ramalhosa respondeu ao Snr. Presidente da Assembleia que, sobre a
situação da Escola de Seixas, se produziu um aumento de turmas, de 1 para 2 na
Escola Básica e que muito se congratula por esse fato. Representa uma grande
possibilidade de continuidade da Escola para todos os Seixenses. Informou que ficou
muito triste por saber desta situação por pessoas externas à Escola e que as
empregadas e os encarregados de educação só informam a Junta de pedidos e do
que é “mal”, mas não informam do que se passa de bom. Que aproveita para, aqui
nesta Assembleia, mais uma vez, pedir aos pais e encarregados de educação da
freguesia colocarem os seus filhos no infantário e na escola básica de Seixas, por que
só, assim, a sua continuidade ficará assegurada.

António Rodrigues pediu a palavra começando por criticar o Presidente da
Assembleia de Freguesia pelo pouco cuidado com as datas dos editais, devendo ter
mais cuidado com a produção final das convocatórias e documentos entregues. Quis
agradecer ao Snr. Presidente todo o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por
todos os membros da Assembleia e pergunta se as datas da Festa do Rio no próximo
ano são para manter porque, assim, deveríamos contactar os clubes e associações
com anterioridade. Quer louvar o trabalho desenvolvido pelo pessoal da Junta de
Freguesia na Festa do Rio de 2018. Deseja, também confirmar o Dia da Comunidade
Seixense de 2018 para o próximo dia 9 de Novembro de 2018. Questionou o Snr.
Presidente sobre a Rua da Costa porque existem trabalhos de saneamento e a rua
cada vez tem mais buracos e montes de terra. Pergunta a situação da passagem de
nível e dos peregrinos porque nada foi feito. Falou que no caminho da Rua da Barrosa,
“em frente do Fajó” se encontra piso por recuperar. Que a entrada da “quinta” deve ser
alteado por causa do caminho. Que já tem vindo a falar à um ano e nada foi feito.
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Também perguntou se já se começou a receber os valores da Feira porque à mais de
um ano que não se vai receber, segundo queixas dos feirantes.

Rui Ramalhosa respondeu a António Rodrigues que as datas dos editais e
envio dos documentos é de sua responsabilidade e que, uma vez ou outra pode haver
uma divergência porque “não somos profissionais”. Estamos aqui para, entre todos,
verificar o que está mal e melhorar. Rui Ramalhosa agradece as palavras de
agradecimento pela Festa do Rio mas que este ano, sendo a primeira vez, houve uma
colaboração estreita entre as forças da Assembleia, pena é que algumas das
Associações não sigam o exemplo dos membros da Assembleia e não colaborem com
este dia tão importante na nossa freguesia. Que o pessoal da Junta já foi louvado pela
Junta de Freguesia, estando na informação da freguesia, sendo agora por esta
Assembleia, bem como o foi por outros meios e não devemos esquecer que é “o
pessoal da Junta”. Também informou que as datas futuras se deverão manter em 14 e
15 de Agosto. Também o Dia da Comunidade Seixense, a discutir em ponto próprio
será no dia 9 de Novembro. Em relação à Rua da Costa a resposta é a mesma da que
foi dita ao Snr. Mário Veloso, que tudo será reposto no final das obras, o que não
faltará muito mas não há data certa. Quanto à passagem de nível e da passagem dos
peregrinos estamos à espera do início de obras por parte das IP-Refer. Quanto ao
recebimento da Feira, Rui Ramalhosa estranha que tenham sido os feirantes a dizer
que não tínhamos ido cobrar os terrados quando foi ele próprio cobrar no início do ano
e, por motivos particulares não ter ido, sim nos meses de primavera/verão mas que já
combinou com os feirantes ir cobrar de quinze em quinze dias para atualizar e repor o
atrasado.

Nuno Cardal pediu a palavra perguntando sobre a falta de limpeza do Cais de
São Bento e de São Sebastião existindo um tubo roto na marginal. Perguntou qual era
a situação do “Bar do Rio”. A exemplo do bom desempenho na Festa do Rio, pediu ao
Snr. Presidente para, junto da Câmara Municipal pedir mais eventos para Seixas como
por exemplo o Artbeerfest, ou outros.

Rui Ramalhosa respondeu que tem sido feita a limpeza da marginal desde as
Pedras Ruivas até à ecovia não se notando essa falta de limpeza. Pontualmente, se
for visto antes dos trabalhos, podemos dizer que não há limpeza, mas tem sido feitos e
bem feitos. Quanto à água na marginal já está indicada à Câmara Municipal estando à
espera da sua vinda. Quanto ao Bar do Rio já está entregue a um concessionário que
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não sei quem é mas que irá fazer obras e reabrir, estando estas datas acordadas entre
a Câmara Municipal e a concessionária. Quanto à Festa do Rio agradecemos, todos,
as palavras do Snr. Nuno Cardal e que iremos falar com a Câmara Municipal para
trazer mais eventos para Seixas, agradecendo a indicação.

José Carlos Lima pediu a palavra, para dizer que as escadinhas do facho
precisavam de limpeza, perguntou pela sarjeta na rua da seara que esta inundada,
que havia arbustos a caírem para a rua junto à “casa do Carqueja” e pergunta quando
se fazem as limpezas dos caminhos.

Rui Ramalhosa respondeu que em relação à falta de limpeza e ervas muito
altas, ele próprio mora nas Escadinhas do Facho e, nunca, viu essas ervas altas e
falta de limpeza. Que na Rua da Ceara não tem sarjetas de águas pluviais nem de
outra natureza. Tem sim uma parte da estrada que necessita de ser reparada e vai ser
num curto espaço de tempo. Que irá verificar os arbustos junto à casa do Carqueja e
irá proceder de acordo com as necessidades. Quanto à falta de limpeza na freguesia
Rui Ramalhosa informou o Snr. José Carlos que a Junta limpa a freguesia,
essencialmente em duas épocas do ano, antes do verão e depois do verão porque
depois são limpezas pontuais pelas chuvadas e focalizadas pela limpeza dos regos
foreiros e das linhas de água e que, em Agosto, não são, nem nunca foram feitas
limpezas de caminhos, quer por haver pessoal da junta de férias e ser época de
turismo.

Anabela São Bento referiu que a Festa do Rio correu muito bem mas que no
Teatro o som falhou um pouco e que na caminhada solidária informaram que
entregaram senhas de 3 euros para consumir nas tasquinhas e que as tasquinhas não
tinham conhecimento quando foram confrontados com a entrega desses valores.
Pergunta porque a Fonte da Caganita e a Fonte e Tanque da Cabreira não tem agua.
Também na entrada para a praia das Pedras Ruivas a estrada está com deficiência no
betuminoso e causa mau estar na sua passagem.

Rui Ramalhosa respondeu que sim senhor a 4ª Festa do Rio correu muito bem
e foi muito concorrida e que estamos todos de parabéns e que não se apercebeu da
falta de som no Teatro mas que se terá mais cuidado no futuro mas que quanto às
senhas de 3 euros ele próprio falou com todas as tasquinhas junto com o Secretário
da Junta e, ou não se inteiraram do que lhes foi dito, ou foi dito às donas das
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tasquinhas e não aos colaboradores. Que também teriam mais cuidado mas, de
certeza absoluta, que foram informados os representantes que estavam, no momento,
no local. Quanto à falta de água na fonte da caganita e na fonte e tanque da cabreira,
nos últimos anos, porque não tem chovido no verão, tem havido falta de água, por ser
água de minas. Que já foi pedido à Câmara Municipal o betuminoso para ser colocado
à entrada da estrada das Pedras Ruivas.

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

Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:
2. Aprovação da ata da reunião de 2018.06.28

Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:

3. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

Rui Ramalhosa informou os presentes das obras e atos realizados até ao
momento.
Como mais ninguém tivesse pedido a palavra, deu-se por encerrado este ponto
e passado ao seguinte.
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4. Aprovação de doação de terreno de Helena Ribeiro
Rui Ramalhosa informou os presentes da vontade de uma Seixense doar uma
parcela de terreno de monte:

HELENA MARIA RIBEIRO DOMINGUES DAS NEVES,

nif. 141 349 824,

viúva, natural da freguesia de Seixas, do concelho de Caminha, residente na Rua
Guilherme Coração, 13-3º-Esq da freguesia e concelho de Almada, 2810-080,
portadora do Bilhete de Identidade nº _______________ passado pelo Arquivo de
Identificação de Viana do Castelo, com validade até__________________ declara
que, pelo presente instrumento nomeia e constitui bastante procurador:
- Paulo______________________________, casado e residente na Rua do
Montinho nº_______ da freguesia de Seixas do Concelho de Caminha, portador do
Cartão

de

Cidadão

nº

____________________

com

validade

até

_________________, conferindo poderes para:
Doar à Junta de Freguesia de Seixas com o NIPC 506999645 com sede na Av.
Joaquim Maria Portela nº ________________ da freguesia de Seixas do concelho de
Caminha,----------------------------------------------------------------------------- o terreno rústico com a Matriz Predial nº 1959 da freguesia 160215 de Seixas
do concelho de Caminha, e registo nº 2278/20080219 da Conservatória do Registo
Predial de Caminha, que confronta de Norte com Junta de Freguesia de Seixas de Sul:
com José Luis Barreiros de Nascente com Junta de Freguesia de Seixas e de Poente
com António Joaquim Sampaio com 930 m2.-----------------

Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:
5. Dia da Comunidade Seixense

A secretaria Dulce Almeida do PS junto com António Rodrigues do PSD, em
conjunto, indicaram as seguintes pessoas a homenagear e o programa para o Dia da
Comunidade Seixense de 2018:
Dia 9 de Novembro
Homenageado: a escolher pelos deputados da Assembleia
Gentil Morais e Leonel Morais
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Programa:
19H00 Homenagem
20H00 Verde de honra
21H30 Magusto com animação musical

Nuno Cardal pediu a palavra para a Junta de Freguesia disponibilizar o Foral
no site da Junta.
Rui Ramalhosa informou Nuno Cardal que existem uma brochura com a
informação do foral de Seixas feita pelos 750 anos e comemorações.
Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:

6. Aprovação do Regulamento de Apoio ao Associativismo
Rui Ramalhosa explicou a necessidade de se aprovar um regulamento de
apoio ao Associativismo.
António Rodrigues perguntou quais as associações que existem em Seixas e
por quem seria composta a comissão e se era necessária a aprovação.
Rui Ramalhosa respondeu que as Associações são as de Seixas e não são
muitas: Escuteiros, CBESS, Amigos de Seixas e Grupo de Jovens (logo que seja
criada), ou outra a criar segundo a Lei. Que, no futuro, a Junta de Freguesia iria criar a
comissão, se necessário.
Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:
7. Aprovação do Regulamento de Controlo Interno.
Rui Ramalhosa referiu que o Regulamento de Controlo Interno serviria para
existirem regras na organização da Junta de Freguesia.
Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:
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Período de intervenção do público.
Não houve inscrições para intervenção do público

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)

_________________________________________
José Joaquim Silva de Lima
(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

_________________________________________
José Joaquim Silva de Lima
(1º Secretário)

_________________________________________
Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento
Deputada PSD

_________________________________________
José Pedro Borges Mendes
Deputado PS

_________________________________________
José Carlos
Deputado PSD

_________________________________________
José Araújo da Cunha Ribeiro
Deputado PS
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