FREGUESIA DO SEIXO
Contribuinte 507 043 120
(Município de Mira)

ACTA DA DÉCIMA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE
2009 a 2013, REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE
DEZEMBRO DE 2011
----- Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, sob a
presidência de Fernando Manuel Rocha Camarinha, presidente da Assembleia de
Freguesia, deu-se início aos trabalhos da décima sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia do presente mandato, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------- Ponto um: Aprovação da acta da sessão anterior; --------------------------------------------- Ponto dois: Aprovação das alterações do Regimento da Assembleia de Freguesia. –
----- Ponto três: Análise e aprovação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de
2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Informações. ---------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem de trabalhos, o membro Pedro Lavrador solicitou
esclarecimentos sobre o Livro Verde e a reestruturação autárquica, na medida em que a
nova Lei de Bases das Autarquias contempla, entre outros aspectos, uma nova forma de
reorganização autárquica, prevê alterações na votação e organização das metodologias,
e apresenta novas competências para as Juntas de Freguesia. Neste sentido, propôs que a
Junta ou a Assembleia de Freguesia organizassem uma sessão de esclarecimento sobre a
nova forma de organização autárquica. O Presidente da Junta de Freguesia referiu que
ainda não tinham pensado neste facto, por não estar previsto a extinção da Junta do
Seixo. O Presidente da Assembleia, Fernando Camarinha considerou muito oportuna
esta intervenção do Pedro Lavrador e, adiantou que, assim que tomar conhecimento
deste assunto, dará informações na Assembleia. ---------------------------------------------------- O tesoureiro da Junta, Tiago Cruz, referiu que, em relação à reforma autárquica
surgiu um cronograma para que, no primeiro trimestre de dois mil e doze, haja um
esclarecimento à Assembleia Municipal sobre a reestruturação autárquica.-----------------
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----- Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos e após as alterações
apresentadas, foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior. ----------------------- Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
chamou a atenção sobre o facto da necessidade de alterar a morada da sede da Junta de
Freguesia no artigo quarto, sede. Assim, onde se lia “Rua dos Libórios,…” passará a
figurar “sito na Rua Cónego Zagalo, Seixo”. Esta alteração foi aprovada por
unanimidade dos membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------- No terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta apresentou as
Opções do Plano e Orçamento para dois mil e doze. ----------------------------------------------- O Presidente da Assembleia considerou que o executivo da Junta teve a
preocupação de incluir, no Plano para dois mil e doze, tal como no Plano do ano
anterior, as propostas que elencou na sua candidatura. Referiu também que os cortes das
verbas atribuídas às Juntas, no que respeita ao plano de austeridade já se reflectem neste
documento, verificando-se uma redução de cerca de três mil euros. ----------------------------- O tesoureiro da Junta, Tiago Cruz chamou a atenção dos membros da Assembleia
para algumas rubricas do POCAL e, de seguida, prestou vários esclarecimentos
relativos aos itens inseridos nas despesas e nas receitas. ------------------------------------------- O membro Evangelista Jorge solicitou esclarecimentos sobre o local onde são
fixados os resultados das análises feitas nas fontes da freguesia, bem como se havia
mais alguma informação sobre a possível instalação da farmácia. O Presidente da Junta
respondeu que os resultados das análises das águas aparecem nas respectivas fontes. A
Junta tem-se preocupado, essencialmente, com a análise da água da bomba do Parque de
São João, por ser uma local muito procurado pela população para abastecimento de
água. Em relação à farmácia, o executivo voltou a enviar novos pedidos, falou com as
entidades responsáveis e está a aguardar respostas, umas das quais do Professor José
Canavarro uma vez que este informou que tentaria intervir a nosso favor. --------------------- O membro Eduardo Jorge, referiu que não se está a resolver o problema dos maus
cheiros na freguesia, remetendo-se a sua solução para o saneamento. Em relação às
2/7

FREGUESIA DO SEIXO
Contribuinte 507 043 120
(Município de Mira)

bandas limitadoras de velocidade, referiu que há muito que se fala na sua colocação.
Deve reflectir-se se o projecto é ou não para executar. Considerou que algumas rubricas
são sistemáticas e que não deveriam continuar a existir, remetendo para alguns pontos
da página sete do documento em discussão. Questionou ainda se o espaço internet já
não funciona, uma vez que não está referido no plano. -------------------------------------------- O Presidente da Junta foi respondendo às dúvidas levantadas referindo que dará
indicações sobre o saneamento nas informações. Quanto às lombas e aos sinais eles já
estão em armazém, só não houve ainda tempo para o colocar. Em relação ao facto de
alguns projectos aparecerem persistentemente nos planos, o executivo considera que os
deve colocar até os conseguir efectivar. Não deve desistir deles porque não os consegue
realizar com a brevidade que gostaria. O espaço internet ainda existe, no entanto, não
têm aparecido utilizadores como acontecia antigamente. O membro Eduardo Jorge
referiu que a candidatura à ADELO, que envolve cerca quarenta mil euros, não se
visualiza no documento, merecia mais destaque e especificidade no Plano. Questionou
também sobre a data de início das obras e comentou o facto de onde se apresenta maior
despesa é na rubrica “Outros”, pelo que se justificava uma alínea para elucidar este
ponto. O Presidente da Junta referiu que as obras já avançaram e que podem continuar
por um período de dois anos e que, é na rubrica “Outros” que aparece a comparticipação
da Junta na candidatura à ADELO. ------------------------------------------------------------------- De seguida, em sequência de uma chamada de atenção por parte do membro
Eduardo Jorge, o tesoureiro da Junta, Tiago Cruz, referiu que, na página oito do
documento, no ponto que explica o orçamento da receita sobre receitas correntes impostos directos, onde se lê três mil euros deve vigorar seis mil euros. ------------------------ O membro Pedro Lavrador deu os parabéns à Junta por demonstrar consistência e
estabilidade no plano que apresenta. Quis saber para quando a entrada em
funcionamento do transporte gratuito entre o Seixo e Mira. O Presidente da Junta
esclareceu que a CERCI requereu a utilização da carrinha para fazer o transporte de
utentes, por ter ocorrido um acidente com uma das carrinhas da instituição. A Junta
cedeu-lhes a carrinha e, por isso, aguarda para implementar o serviço referido. ----------3/7
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----- Como resposta à solicitação do executivo em arranjar um condutor que pudesse
fazer o transporte e prestar algum auxílio aos utentes que necessitassem os membros da
Assembleia Fernando Camarinha, Evangelista Jorge e Benilde Rocha disponibilizaramse para conduzir a carrinha nos transportes a Mira. -------------------------------------------- Enquanto dador de sangue, o membro Pedro Lavrador revelou a sua preocupação
pela diminuição do número de dadores aquando das colheitas no Seixo e considerou
importante fazer uma sensibilização para apelar a um aumento de dádivas de sangue,
pois da última vez já só vieram quatro macas. O membro Augusto Pereira disse que a
diminuição do número de técnicos e de equipamentos de recolha, torna o processo
muito demorado e este pode ser o aspecto mais condicionante para a diminuição do
número de pessoas que aparecem para a colheita que, por vezes, estão horas à espera
para doar sangue. A freguesia do Seixo tem sido um exemplo na recolha de sangue. Em
relação à formação sobre Suporte Básico de Vida, referido na página três do documento,
e que já era contemplado no plano do ano anterior, o membro Pedro Lavrador sugeriu
que deve haver um esforço conjunto para que se concretize este ano, facto que foi
confirmado pelo Presidente da Junta. Felicitou o executivo pelas edições do Boletim do
Seixo e lembrou que falta o número de telefone da recolha dos “monstros”. Reforçou
que este documento deve ser encarado como um boletim da Junta e não como um
boletim de campanha. De seguida, perguntou quais os locais de fixação dos painéis de
informação da freguesia e um esclarecimento sobre como se vai processar a amostra de
gastronomia regional, actividade que premiou, por promover a Terra. No que concerne à
fixação de painéis o Presidente da Junta avançou, que para já, estão a melhorar-se os
que existem, e prevê-se a colocação de um painel novo no edifício da Junta e outro no
Marco Soalheiro. --------------------------------------------------------------------------------------- Em seguida, o membro Pedro Lavrador questionou sobre os cinco mil euros
previstos para o Museu do Seixo, constante na página seis do documento, bem como
sobre a realização do Circuito Pedonal. O Presidente da Junta esclareceu que
inicialmente tinha-se pensado comprar e reconstruir uma casa gandareza velha para
construir o museu mas, obviamente esta quantia não era suficiente; outra hipótese seria
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utilizar o antigo salão nobre da Junta para este objectivo, no entanto, este ponto ainda
está em estudo. O Presidente da Junta relembrou aos membros da Assembleia que os
Parques Infantis são do domínio da Câmara Municipal de Mira, pelo que qualquer
melhoria ou encerramento é da competência desse órgão. No que respeita ao circuito
pedonal, a candidatura foi feita e aprovada, pelo que, será um aspecto a desenvolver este
ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O membro Pedro Lavrador procurou saber a razão de um aumento significativo,
nas verbas disponibilizadas para a publicidade. O tesoureiro da Junta referiu que o plano
para dois mil e doze foi realizado tendo por base o relatório de contas do ano corrente,
assim, como se verificou um aumento das despesas com a publicidade este facto foi
contemplado no orçamento do próximo ano. ------------------------------------------------------- Depois de apresentadas e esclarecidas todas as dúvidas, o Presidente da Assembleia
sujeitou as Opções do Plano e Orçamento para dois mil e doze a votação, tendo o
documento sido aprovado com três abstenções. ----------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia reforçou que as intervenções feitas nas reuniões são
muito importantes e, além de um direito são um dever de todos os membros. Pediu, no
entanto, para que se preparasse melhor a reunião e as intervenções fossem mais
incisivas, sintéticas e curtas para assim, não prolongar tanto a reunião, e não ser
necessário limitar o tempo das intervenções. Os membros Eduardo Jorge e Pedro
Lavrador lamentaram não ter sido sintéticos mas, as intervenções que fizeram tinham
como objectivo questionar e esclarecer assuntos relativos à freguesia. Não ficariam de
consciência tranquila se não clarificassem as dúvidas e manifestassem a sua opinião. ------- Em relação ao ponto quatro, informações, o Presidente da Junta começou por
explicar os aspectos que estão contemplados na candidatura à ADELO: ------------------- a Fonte de Riba terá intervenções no telhado, embelezamento e limpeza da vala; ---- na Mãe Gandareza prevê-se a limpeza da calçada, pintura dos muros e limpeza do
monumento; ----------------------------------------------------------------------------------------
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- no Cruzeiro contempla-se a limpeza do monumento, remodelação do piso e
reorganização da área com eliminação da via que fica por trás do monumento; -------- na Fachada Gandareza, será remodelada e pintada a fachada bem como substituído
todo o piso envolvente; -------------------------------------------------------------------------- no Barco Moliceiro será feita uma nova pintura e limpeza da calçada; ---------------- na Fonte das Barrocas será reparado o telhado, pintado todo o monumento e limpeza
do piso envolvente.-------------------------------------------------------------------------------- na Fonte da Meneza, será pintada, substituído o piso e colocação de pavé na área
envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------ Nenhum dos monumentos será demolido, alguns serão alvo de intervenções mais
profundas, outros apenas contemplam uma limpeza. Cada monumento levará uma placa
identificativa. Esta candidatura à ADELO abrange uma verba total de quarenta mil
setecentos e noventa e três euros. A ADELO comparticipa com vinte mil e cinquenta e
sete euros e quarenta cêntimos. ---------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia cedeu a carrinha à CERCI, por motivos já referidos
anteriormente, na reunião. -------------------------------------------------------------------------- Os enfeites de Natal este ano estão localizados apenas no centro do Seixo, aproveitouse e embelezou-se a árvore de Natal usada no ano anterior. --------------------------------- As aulas de ginástica recomeçaram em Outubro e decorrem nos mesmos moldes do
ano anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia patrocinou o Magusto do aniversário da ACR.------------------- Cedeu-se o antigo salão nobre da Junta para a realização das danças de salão. ----------- Ao longo dos últimos meses esteve um senhor a fazer quatrocentas e cinquenta horas
de trabalho comunitário ao serviço da Junta de Freguesia, por decisão do tribunal. ------- Esta semana existiu uma reunião entre a Junta de Freguesia do Seixo, a Câmara
Municipal de Mira e os residentes da Rua Padre São Miguel e da Rua Manuel Figueiras
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(troços que têm árvores nos passeios) que revelaram estarem descontentes com os
prejuízos provocados pelas árvores. Dessa auscultação decidiu-se que as árvores irão ser
retiradas. --------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta ao membro Eduardo, sobre questão levantada no início da reunião, fez-se
saber que o saneamento para o Seixo já foi aprovado e tem o início da execução prevista
para o próximo ano. A obra tem por base um valor de cerca de seiscentos mil euros e
envolve o saneamento para o Seixo e Cabeço. -------------------------------------------------- À data, a receita da Junta de Freguesia é de quarenta e um mil trezentos e vinte e seis
euros e quarenta e quatro cêntimos, a despesa de trinta e nove mil duzentos e quarenta e
nove euros e trinta e dois cêntimos. Perfaz-se um saldo de dois mil e setenta e sete euros
e doze cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------- O membro Evangelista Jorge propôs ao Executivo que assumisse a titularidade dos
Parques Infantis do Seixo, para assim poder actuar sobre eles. O Presidente da Junta
referiu que efectivamente a Junta até teria lógica fazê-lo, no entanto, o estado actual dos
parques e a legislação em vigor impossibilitam o seu licenciamento, não podendo
assumir essa responsabilidade. --------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia pediu ao executivo da Junta que, numa próxima
reunião fizesse, logo no início, uma breve apresentação do plano e orçamento para que,
os membros da Assembleia possam mais facilmente sistematizar as ideias elencadas no
documento e sejam esclarecidos os principais pontos, simplificando a dinâmica da
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão, da qual se lavrou a presente
acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e respectivos
secretários da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------

O Presidente _______________________________________________________
1ª Secretária _______________________________________________________
2ª Secretária _______________________________________________________
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