ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 27-06-2019

Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e dezanove, 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 António José Saldanha, 1º secretário
e, Alice Sobral Caldas, 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 2019.04.19

2.

Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

3.

Dia da Comunidade Seixense 2019

4.

Aceitação ou não da transferência de competências do Município de

Caminha para a Freguesia de Seixas 2019 e 2020 - Decreto-Lei nº 5782019,
de 30 de Abril

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, Maria Dulce Almeida Teixeira
Gomes e Alice sobral Caldas em substituição de 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) e João Fernando Rua de Catarino (Secretário).
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

Não houve intervenção do público. No entanto o Presidente da Junta de
Freguesia Snr.Rui Ramalhosa falou sobre o envio da Convocatória da Assembleia de
Freguesia com 8 dias de antecedência e os documentos com 5 dias de antecedência,
de acordo com o Regimento desta Assembleia. Disse que os documentos, nesta
Assembleia, por lapso, foi enviado com 48 horas de antecedência, de acordo com a
Lei Geral, e que, de futuro, será de acordo com o Regimento da Assembleia.

Nuno Cardal pediu a palavra falando sobre a necessidade de terem mais
tempo para poderem estudar, atempadamente, os documentos a discutir na
Assembleia.

Período antes da ordem do dia

Nuno Cardal pediu a palavra perguntando sobre a evolução ou não das obras
da marina e sobre a marginal de Seixas. Disse que se deveria colocar vedação na
Marina de forma a resguardar de qualquer acidente

Rui Ramalhosa respondeu que já pediu à Autoridade Marítima e Câmara
Municipal para colocar sinalética junto à marina. Que as obras não estão postas,
totalmente, de lado. Que a Junta de Freguesia e Câmara Municipal continuam a
trabalhar no projeto para a “Marina”.

José Carlos Lima pediu a palavra, para perguntar sobre a não existência de
sinalética na Estrada das Faias não havendo lombas nem sinais e para o mau estado
das barracas no Parque de Lazer.

Rui Ramalhosa respondeu que a sinalética já estava implementada pela
Câmara Municipal e autorizada pela Assembleia Municipal, a pedido da junta de
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Freguesia. Que as lombas seria caso a estudar, tendo em atenção os locais que
menos prejudiquem os moradores. Que as barracas são da Câmara Municipal e que
foram informados do seu estado atual.

Anabela São Bento pediu a palavra e disse que existem galhos e pinheiros
amontoados no Alto do Feital e do Grito e que deveriam ser retirados. Que na Senhora
da Ajuda tem garrafas e lixo para retirar.

Rui Ramalhosa respondeu que os galhos e pinheiros são resultado do corte e
de limpeza dos montes e que irão ser retirados logo que o camião de desfazer
ramagens esteja reparado de avaria. Está a cargo da empresa que procedeu ao corte
e já foi informado desse amontoado, tendo informado que irá ser retirado. Que
agradece a informação do lixo na Senhora da Ajuda e irá ser retirado.

António Rodrigues pediu a palavra referindo que a freguesia precisa de mais
limpeza e que a Senhora da Ajuda necessita do corte usual. Perguntou de quem são
os Outdoors na Senhora da Ajuda e que a Junta de Freguesia devia fazer mais um.
Perguntou sobre o assunto do acidente do Cruzeiro e qual a situação do Bar da Praia.
Também perguntou quantos funcionário a Junta tem a trabalhar.

Rui Ramalhosa respondeu a António Rodrigues começando por dizer que as
limpezas se fazem periodicamente ao longo do ano e tendo em conta as estações.
Que a limpeza da Senhora da Ajuda está agendada, como é habitual, para a época da
festa de São Bento. Que os Outdoors da Senhora da Ajuda são 1 da Câmara
Municipal e 2 do OutdorLowCost e poderemos utilizar as costas de 1 deles. Em
relação ao Cruzeiro acidentado estamos pendentes da negociação com a Companhia
de Seguros, que já acordou a indemnização, só falta dar ordem para a execução do
Cruzeiro. O Bar dos Pescadores foi objeto de entrega ao vencedor do concurso
público e reabrirá brevemente. Disse que a Junta de Freguesia tem 2 funcionários
para os trabalhos de caminhos de Seixas.

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

Período da ordem do dia
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1. Aprovação da ata da reunião de 2019.04.19

Nuno Cardal pediu para serem feitas duas alterações, uma na página 4 e outra
na pagina 5 porque o seu conteúdo não está completo

Rui Ramalhosa disse que iriam ser feitas as alterações pedidas e que poderia
ser votada com as alterações propostas.

Foi votada e aprovada por unanimidade.

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

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

3.

Dia da Comunidade Seixense 2019

Rui Ramalhosa pediu a palavra para informar de que não havia, ainda, nomes para
indicar e que deveria haver uma reunião prévia à próxima Assembleia de Freguesia
para poder haver consenso, antes de qualquer informação.
António Rodrigues pediu a palavra dizendo que concordava com essa reunião mas
que aproveitava para, desde já, propor os nomes de Fernando Catarina e as
Catequistas da Paróquia de Seixas.
Como mais ninguém tivesse pedido a palavra, deu-se por encerrado este ponto e
passado ao seguinte.
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4. Aceitação ou não da transferência de competências do Município de
Caminha para a Freguesia de Seixas 2019 e 2020 - Decreto-Lei nº
5782019, de 30 de Abril

Rui Ramalhosa informou dos conteúdos da legislação sobre a transferência de
competências do Município de Caminha para a Freguesia de Seixas 2019 e 2020 Decreto-Lei nº 5782019, de 30 de Abril e porque não se deveria aprovar a referida
transferência de competências.

António Rodrigues pediu a palavra e informou que os Independentes apoiados pelo
PSD iriam votar em branco porque não tiveram tempo para estudar os documentos.
Foi votada e aprovada por 5 votos a favor e 4 votos em branco e 0 contra.

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

Período de intervenção do público.

Cândido Pinto pediu a palavra perguntando sobre o estado do pedido de limpeza de
um caminho na Rua do Vale do Coura.

Rui Ramalhosa informou que depois da consulta à Câmara Municipal, ainda não se
encontra definido se o terreno em questão é público ou privado.

Não houve mais 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)

_________________________________________
António Saldanha
(1º Secretário)

_________________________________________
Alice Sobral Caldas
(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

_________________________________________
Alice Sobral Caldas
Deputado PS
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