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

ACTA DA TERCEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE
2009 a 2013, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2010
----- Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, sob a presidência
de Fernando Manuel Rocha Camarinha, deu-se início aos trabalhos da terceira
Assembleia de Freguesia do presente mandato, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------- Ponto um: Leitura e aprovação da acta da primeira sessão da Assembleia de
Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Análise e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; ------------ Ponto três: Análise e aprovação do Relatório de Actividades e Gerência da Junta
de Freguesia do ano dois mil e nove; ----------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Proposta de alteração da Tabela de Taxas e Licenças; ---------------------- Ponto cinco: Informações. ------------------------------------------------------------------------ No período antes da ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia de Freguesia
referiu que os cabeças de lista das representações políticas, de acordo com a legislação,
formularam quatro pedidos de substituição de elementos pertencentes à Assembleia, a
saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------- do PSD estiveram ausentes o Nelson Miranda Cadete e a Márcia Domingues Seabra
que foram substituídos por Maria da Glória de Jesus Sardo e Paulo Manuel Frade
Brioso, respectivamente; ------------------------------------------------------------------------- do MAIS, a Luísa Maria Jesus Neves e o Pedro Miguel Ribeiro Lavrador foram
substituídos , respectivamente, por Sérgio João Tarenta Seabra e António Miguel
Pimentel Castelhano. ---------------------------------------------------------------------------------- De seguida, o membro Eduardo Jorge sugeriu que a Junta de Freguesia fizesse
uma divulgação dos pedidos que realiza à Câmara Municipal de Mira em prol da
comunidade, para conhecimento geral. Propôs também que a Assembleia de Freguesia
redigisse uma carta endereçada à Câmara Municipal de Mira para esclarecer a colocação
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ou solicitar a remoção da rede que está a par com a casa do Sr. Jorge Castelhano e do
terreno do Sr. Egídeo Oliveira. O Presidente da mesa referiu que o pedido deve ser feito
em primeiro lugar pela Junta de Freguesia e só depois é que a Assembleia deve intervir.
O presidente da Junta referiu que os fiscais da Câmara Municipal já passaram têm
conhecimento do assunto e já terão passado pelo local. --------------------------------------------- O membro Glória Sardo referiu que a ponte do prolongamento da casa do Vigia,
Rua das Ribeiras, está perigosa por falta das protecções laterais.------------------------------ O membro Evangelista Jorge questionou a Junta sobre os locais de deposição de
entulho sendo respondido que o sítio legal de descarga fica em Portunhos, no entanto,
até meados de Maio pode-se descarregar no campo de futebol do Ramalheiro, local de
concentração dos resíduos referentes ao Limpar Portugal. A Câmara Municipal de Mira
está a envidar esforços para construir um centro de recolha no concelho. ----------------------- O elemento António Castelhano referiu que se deveriam limpar os caminhos da
primeira corrente e que junto à Fonte da Barroca a Câmara Municipal de Mira e a ARH
limparam a vala mas que o caminho só está transitável de tractor. ------------------------------ No que concerne ao ponto um da ordem de trabalhos, foi lida a acta da reunião
anterior, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- Em relação ao segundo ponto, o Presidente da Assembleia esclareceu que para
haver uma alteração no Regimento de Assembleia de Freguesia ela tem de ser proposta
pelo menos por um terço dos elementos constituintes. Esclareceu as propostas de
alteração, as quais se encontram devidamente assinaladas a amarelo no documento
distribuído aos membros da Assembleia de Freguesia. Assim, foram analisadas as
seguintes alterações propostas ao documento, que segue anexo à acta: na página
sete/doze do documento, artigo 20º, pontos 3 e 5; na página onze/ doze, o artigo 28º,
pontos 1 e 6 e na página doze/doze o artigo 32º, ponto 1. Após apresentação,
auscultaram-se os membros da Assembleia de forma a averiguar dúvidas e prestar
esclarecimentos e procedeu-se à votação do documento “Regimento de Assembleias de
Freguesia” que foi aprovado nesta Assembleia, na data de hoje, pela unanimidade dos
elementos presentes. Será seguidamente assinado e colocado no site da Junta de
Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------2/7
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------ No ponto três da ordem de trabalhos, análise e aprovação do Relatório de
Actividades e Gerência da Junta de Freguesia do ano dois mil e nove, como todos os
membros têm consigo o documento que foi facultado atempadamente, o Presidente da
Assembleia propôs que se colocassem as dúvidas ao Presidente da Junta para que ele as
esclarecesse. O membro Evangelista Jorge solicitou que o documento fosse paginado
para facilitar a localização, procedimento este que foi automaticamente realizado.
Prosseguiu, referindo que na página dois, em Cultura, Desporto e Tempos Livres, no
ponto três, não se refere qual/quais a(s) secção(ões) que receberam apoios.------------Em relação às comemorações do Dia da Mãe (página três), assinaladas pela Junta de
Freguesia, o elemento Eduardo Jorge considera que gostaria de ver o Executivo
presente. A este propósito, o Presidente Albano Lourenço referiu que este ano existirão
pequenas alterações relativamente aos anos anteriores. Em relação aos subsídios
referidos na página quatro do documento, reforçou que, na sua opinião, a Junta não
deveria dar subsídios quando eles não são necessários, como é o caso do passeio ciclo
turístico que deu lucro à ACR. O mesmo acontece com o teatro que, como tem dinheiro,
em vez do subsídio deveria receber qualquer outra coisa que necessitasse. Pronunciouse, ainda, sobre a sua discordância em relação aos subsídios atribuídos às comissões das
festas em honra da Nossa Senhora do Carmo, nos últimos anos. Finalmente, questionou
o critério de atribuição de subsídios aos estudantes para participação no carro de
finalistas, tendo sido esclarecido pelo Presidente da Junta que os subsídios são
atribuídos apenas aos estudantes que o solicitam. Os elementos Evangelista Jorge e
António Castelhano consideraram que muitos estudantes não sabem da existência deste
subsídio. Independentemente do que se tem efectuado até à data, uma vez que esta
questão ainda não se tinha ponderado em Assembleia, os membros da mesa disseram
que seria bom a Junta de Freguesia colocar um limite a atribuir a cada estudante. O
membro António Castelhano propôs que se passasse a divulgar os beneficiários do
subsídio e a quantia atribuída. -------------------------------------------------------------------------- Em relação às contas, na página cinco, o Presidente da Junta, a pedido do membro
Eduardo Jorge, esclareceu que, o valor correspondente aos Transportes e
Comunicações, contempla a internet, o envio de correspondência via CTT e telefones.--3/7
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------ O membro Eduardo Jorge fez notar também que, em relação às contas da gerência
referentes ao ano de dois mil e nove, quando verificados os valores do total de receitas
correntes e de receitas de capital e a soma das despesas correntes e de capital, o saldo é
significativamente positivo dando a entender que o Seixo não precisa de investimento.
Esta opinião foi reiterado pelo elemento António Castelhano que aludiu à necessidade
de mais investimentos. O Presidente da Junta explicou que esse valor está investido em
matérias-primas que estão disponíveis para a freguesia (manilhas, tubos, tout-venant,
etc.) e que se deve a subsídios atribuídos no final do ano, por parte da Câmara
Municipal de Mira, devido ao protocolo assinado para limpeza de uma parte do Polo II
da Zona Industrial. Esclareceu ainda, que o destino a dar a essa quantia está já definido.
------ O Presidente da Assembleia referiu que muitas das despesas das transferências
correntes são investimentos e o membro Augusto Pereira ressalvou que é preferível o
saldo ser positivo para haver verbas para uma despesa extra ou de emergência. --------------- Depois de levantadas e esclarecidas todas as dúvidas/opiniões procedeu-se à
votação do documento “Relatório de Actividades e Gerência”, de dois mil e nove, tendo
sido aprovado pela maioria com quatro abstenções e cinco votos favoráveis. O membro
Eduardo Jorge quis deixar em acta a seguinte declaração de voto: “O voto de abstenção
tem a ver com a forma como os subsídios são atribuídos, estando pouco claro no último
ponto e, nos outros casos o documento não refere a concretização desses subsídios. É,
também importante que exista alguma correspondência entre as despesas correntes e as
despesas de capital, de forma a não existir uma discrepância tão grande”.--------------------- No quarto ponto da ordem de trabalhos, Proposta de alteração da Tabela de Taxas
e Licenças, o Presidente da Junta de Freguesia referiu que as Juntas podem autenticar as
fotocópias e que, até agora, a tabela de custos tem sido fixada pelos preços estipulados
nos notários, ou seja, vinte euros. No entanto, actualmente, nos correios e na Junta de
Freguesia de Mira essa autenticação já foi alterada para cinco euros, pelo que o
Executivo propõe que o preço estipulado para as fotocópias autenticadas passe para esse
valor. Os atestados, certidões e confirmações custarão cinco euros e as fotocópias a
preto e branco cinco cêntimos. Após esclarecidas as alterações propostas à tabela de
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dois mil e seis, foi votado o documento “Tabela de Taxas e Licenças” para dois mil e
dez o qual foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- Relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
de Freguesia inquiriu quais os elementos da mesa que gostariam de receber a
documentação por correio electronico, confirmando-se esta vontade em relação aos
elementos Benilde Rocha e Eduardo Jorge. Os elementos substituídos serão
questionados posteriormente. ----------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Junta transmitiu aos presentes informações inerentes
aos serviços prestados, projectos realizados, receitas e despesas, entre outros de carácter
público relacionados com a gestão da Junta. Da reunião com a Câmara Municipal de
Mira faz-se conhecer que: ---------------------------------------------------------------------- A iluminação da variante norte não está prevista pela Câmara Municipal de Mira por
não ser obrigatória por lei; ------------------------------------------------------------------------- Brevemente serão aplicadas, pela Junta ou pela Câmara Municipal de Mira, bandas
rodoviárias; ----------------------------------------------------------------------------------------- Serão realizadas obras de beneficiação do Largo da Igreja Velha que, no projecto,
contempla uma referência à Igreja Velha. -------------------------------------------------- Os parques infantis são da responsabilidade da Câmara Municipal de Mira. Irá fechar
o da Igreja e todos os parques da freguesia serão inspeccionados. ------------------------- O saneamento básico irá avançar no segundo semestre de dois mil e onze e custará
sete milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------- Em relação ao campo de futebol de onze, no diálogo com a CMM, constatou-se que
existe um montante aprovado para o campo de tiro o qual não pode ser utilizado. Neste
sentido, envidar-se-ão esforços para que essa verba seja desbloqueada de forma a
remodelar três campos de futebol do Conselho, entre os quais o nosso.-----------------Em relação ao polidesportivo, nesta reunião, foi referido que não existem verbas
disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação ao Museu Casa Gandareza é necessário arranjar uma casa gandareza no
Seixo que esteja disponível para arrendar através de um contrato entre o proprietário e a
Câmara Municipal. O Sr. Evangelista Jorge referiu que a casa a seguir à Professora
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Lúcia, se for do interesse da CMM e da Junta de Freguesia pode ser cedida para
arrendar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Existirão obras de melhorias no parque de merendas do São João. ------------------------- A CMM vai atribuir à Junta do Seixo, em dois mil e dez, através de um protocolo, um
subsídio de treze mil euros para limpeza urbana, de zonas verdes, de jardins e da área de
protecção da zona industrial. Acresce a este montante cinco mil euros de limpeza da
zona industrial.------------------------------------------------------------------------------------O parque de merendes junto à zona industrial é ilegal. -----------------------------Em relação às actividades realizadas destacaram-se: ---------------------------------------- A publicação do boletim do Seixo, newsletters e noticias na comunicação social. ---- As Comemorações dos 25 anos da Junta de Freguesia, com o lançamento do livro do
Luís Rocha. ----------------------------------------------------------------------------------------O Fim-de-Semana do Ambiente, com o Projecto Limpar Portugal.----------------------Solicitaram-se à CMM mais ecopontos e a ERSUC está a reavaliar a distribuição dos
que existem. ---------------------------------------------------------------------------------------- O concurso do logótipo do Seixo, já tem um vencedor decidido pelo júri. ------------- Foi criado o Conselho do Seixo. --------------------------------------------------------------- Em relação ao site, estão a estabelecer-se contactos com as empresas do Seixo.--------- Apoio ao concerto da banda da Universidade do Japão. ---------------------------------- Foi aprovada a candidatura à ADELO da ACR em parceria com a Junta, Escuteiros e
Acção Católica Rural. ------------------------------------------------------------------------------- Já foi feita a limpeza da Zona Industrial e a manutenção do Moinho. --------------------- Participação na exposição dos Espantalhos promovida pelos Escuteiros. ---------------------- Até final de Março, a receita foi de quinze mil cento e vinte e três euros e onze
cêntimos e a despesa de treze mil trezentos e vinte e nove euros e sessenta cêntimos. --------- O Presidente da Assembleia de Freguesia felicitou a Junta pelo trabalho
desenvolvido, bem como pela sua divulgação. --------------------------------------------------- Os membros Eduardo Jorge e Evangelista Jorge salientaram que a actividade de
lançamento do Livro do Luís Rocha deu visibilidade às gentes desta terra e louvaram a
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forma como esta se desenrolou. O Eduardo Jorge questionou o Executivo sobre os
procedimentos efectuados em relação a conseguir um posto de medicamentos. ---------------- 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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