ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 13-12-2018

Aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito, 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 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 2018.09.27

2.

Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

3.

Aprovação do Orçamento e do Plano para 2019.

Período de intervenção do público.

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. João
Catarino Gonçalves, Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, Maria Alice Sobral Caldas
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,
o Senhor Presidente deu início à Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Seixas.
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Período de intervenção do público

O Senhor Fernando Amaro Gonçalves de Catarina pediu a palavra informando
que como representante da Administração do Condomínio da Rua do Fijogo, parte da
rua do Fijogo se encontra sem iluminação e que existem alguns postes no início com a
Nª Snrª da Consolação que necessitam de luminárias. Que existem obras para
determinadas ruas da freguesia inseridas no plano de atividades e orçamento e não
são executadas, por isso pergunta quais são os critérios para a sua execução, falando
mais exatamente na Rua do Sobral.

Rui Ramalhosa, Presidente da Junta de Freguesia respondeu ao Snr.
Fernando Amaro que a Rua do Fijogo está no plano que foi entregue à Câmara
Municipal e à EDP para eletrificar, necessitando da parte da EDP de orçamentação e
execução da mesma. Quanto à falha de iluminação e luminárias início da Rua do
Fijogo deveriam estar a dar luz porque os serviços da EDP tinham estado nessa
semana no local. Que seria continuada a vigilância para o efeito e comunicado à EDP
essas avarias bem como a necessidade de substituição das luminárias. Quanto aos
critérios de execução do trabalho de obras nas ruas de Seixas, esses critérios são, em
primeiro lugar, o efetivo mau estado das mesmas e também a quantidade de usuários
dessas ruas. Que a Rua do Sobral já se encontra orçamentada mas existem outras
ruas em pior estado. Logo que seja possível será feita a sua recuperação.

Não havendo mais intervenções do público o Presidente da Assembleia Snr.
João Catarino Gonçalves passou ao ponto seguinte.
Período antes da ordem do dia

António Rodrigues pediu a palavra começando por referir que tendo comentado
nas anteriores assembleias deste ano a falta de obras, vem agora referir que o
executivo fez obras nas Ruas da Seara em Coura, na Rua da Rabusca e outras, pelo
que se congratula por esse motivo. Também referiu que se começou a parte elétrica
no parque infantil do Cais de São Bento e por isso, pergunta quem é o responsável
pelo trabalho e pela sua segurança. Também perguntou pela limpeza dos montes e
também pela limpeza do terreno junto ao tanque de cima. Também referiu que houve
um forte temporal e que caíram ramadas na EN13 no Alto da Veiga à Nª Srª da Ajuda
pelo que deveria ser pedido às Infraestruturas de Portugal – Estrada para fazerem o
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corte as árvores que circundam a estrada. Pergunta qual o estado do Passagem de
Nível de Coura. Pergunta, também, se se pode readmitir o Carlos Pereira porque o
encontrou indigente e seria uma ação social o seu acolhimento. Também o Eliseu
Cardoso precisa de ajuda porque se encontra a viver em muitas fracas condições pelo
que deveria pedir ajuda ao Centro de Saúde. Também pergunta em que situação se
encontra a Rua da Costa em Coura e também da Escola de Coura

Rui

Ramalhosa

respondeu

a

António

Rodrigues

que

agradece

o

reconhecimento. Em relação à eletrificação do Parque Infantil é responsabilidade da
EDP a abertura das valas e colocação de cabos elétricos e também a futura colocação
de postes com luminárias. A limpeza de montes e terrenos de mato irá continuar no
próximo ano de 2019 mas debatemo-nos com o problema de obrigar os proprietários
particulares a fazer a limpeza. O executivo tenta, sempre, primeiro o recurso ao
diálogo para se fazerem essas limpezas, o que não é fácil em caso de proprietários
desconhecidos e que estão no estrangeiro. Que irá proceder ao pedido, a exemplo do
que já se faz, anualmente, por ocasião do verão. Que o assunto da passagem de nível
de Coura está a aguardar o início de obras por parte da IP Refer. Que o Carlos Pereira
não é funcionário da Freguesia mas sim estagiário da APPACDM deslocado no local
de residência e que decidiu, por ele mesmo, acabar com esses acordo. Que irá ser
comunicado aos serviços sociais da Segurança Social o estado do Eliseu Cardoso.
Que o caminho da Costa ainda está em execução de obra pelo particular e deverá
ficar como apresentado em projeto. A Escola de Coura ainda não foi entregue à
freguesia.

José Carlos Lima pediu a palavra, para dizer que as tampas de saneamento
bem como as pedras do muro da quinta junto da entrada para Rua do Val de Coura se
encontram danificados, para quando a solução para os mesmos. Também perguntou
quanto à limpeza do terreno público do loteamento nº 5 quando será feita.

Rui Ramalhosa respondeu que irá mandar ver as tampas de saneamento e que
as pedras do muro são de particular mas irá tratar de resolver esse assunto. Quanto à
limpeza do terreno do loteamento nº 5 ainda falta verificar se o terreno é publico e que,
sendo público, irá mandar proceder à sua limpeza. Em caso contrário terá que ser o
particular a proceder à limpeza.
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Nuno Cardal pediu a palavra agradecendo o envio do livro do Foral de Seixas,
lembrando que enviou um email a avisar das árvores caídas com o temporal na ecovia
para as Pedras Ruivas. Também referiu que se deveria recuperar a placa “Devagar
começa Seixas” porque é um património da freguesia. Que se deveria começar a
organizar a “Festa do Rio” e falar com as instituições.

Rui Ramalhosa respondeu agradecendo o reconhecimento de Nuno Cardal
pelo livro oferecido e que o executivo está sempre à disposição dos Seixenses. Que
recebeu e agradece o email de aviso pela quedas das árvores e que, logo que foi
possível, se mandou limpar o local. Que se irá tratar de recuperar a placa que é o
“slogan” da freguesia. Que irá marcar entre Janeiro e Fevereiro esse início de
consultas para organizar a Festa do Rio de 2019.

O Presidente da Mesa João Catarino referiu que o executivo está a efetuar a
obra de recuperação do calcetamento da Rua da Rabusca com a substituição de
calçada à portuguesa por cubo e guias de águas pluviais cimentadas. Que a obra ficou
muito bem feita e deseja apresentar agradecimentos ao executivo da Junta de
Freguesia e empreiteiro.

Rui Ramalhosa agradeceu o reconhecimento da obra feita.

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 2018.09.27

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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2. 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.

3. Aprovação do Orçamento e Plano para 2019

Rui Ramalhosa informou que o orçamento e plano para 2019 refletia a
evolução dos anos anteriores e que não havia grandes alterações.

António Rodrigues perguntou pelos valores da Rua da Costa e da Rua da
Rocha e se seriam obras a executar no ano em apreço.
Rui Ramalhosa respondeu que a Rua da Costa, como é do seu conhecimento,
será para executar entre o executivo e a Rinoterra, de forma a ser possível reparar
todos os danos causados pelas obras em execução do privado. Quanto à Rua da
Rocha, já devia estar executada mas que questões orçamentais ainda não o
permitiram mas que espera que 2019 seja o ano da sua execução.

Anabela São Bento perguntou quais são os valores de uma rubrica de cerca de
9.000,00 euros no orçamento.
Rui Ramalhosa respondeu que esse é um valor da soma das colunas
anteriores ao valor apresentado.

Nuno Cardal referiu que para substituir as obras da marina seria bom executar
uma Piscina de Marés, a exemplo doutras localidades. Pediu para ser melhor
explicado o valor nos GOP para a Marginal com Ecovia. Também referiu que seria
bom pensar num terreno para ser efetuada uma Zona Industrial entre as freguesias de
Lanhelas, Vilar de Mouros e Seixas.
Rui Ramalhosa respondeu que a ideia da Piscina de Marés é boa mas,
financeiramente difícil de executar. Em relação aos valores da Marginal com Ecovia
está pedido na Câmara Municipal o projeto e financiamento para a melhoria da
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marginal e, em primeiro lugar, da continuidade da ecovia, primeiro até às Pedras
Ruivas e depois até Caminha. Que existe uma Zona Industrial em Seixas que se situa
em Fornelos entre Seixas e Vilar de Mouros e que já houve outro projeto de Zona
Industrial no Alto da Veiga e Coura mas que foi proibida por estar na Rede Natura.
Foi votado e aprovado por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:

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

_________________________________________
Maria Alice Sobral Caldas
Deputado PS
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