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

ACTA DA SEXTA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE
2009 a 2013, REALIZADA NO DIA DEZ DE DEZEMBRO
DE 2010
----- Aos dez dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, sob a presidência de
Benilde Maria das Neves Rocha, primeira secretária, em substituição de Fernando
Manuel Rocha Camarinha, presidente da Assembleia de Freguesia, deu-se início aos
trabalhos da sexta Assembleia de Freguesia do presente mandato, com a seguinte ordem
de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Leitura e aprovação da acta da sessão anterior; ---------------------------------- Ponto dois: Atribuição de nome a uma Rua da Freguesia de acordo com o artº 4º,
secção I, capítulo II, do Regulamento Municipal de Toponímia e numeração de Polícia;
----- Ponto três: Análise e aprovação das Opções do Plano e Orçamento para o ano dois
mil e onze. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Informações. ----------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem de trabalhos a senhora Benilde Rocha, primeira
secretária da Assembleia de Freguesia, mencionou o atraso do Presidente da Assembleia
de Freguesia assumindo as suas funções durante esta assembleia, sendo a acta elaborada
pela segunda secretária. Solicitou aos restantes membros que procedessem às
intervenções referentes ao período antes da ordem de trabalhos desta Assembleia
Ordinária do quarto trimestre. Surgiu apenas um apontamento por parte do membro da
Assembleia, Pedro Lavrador sugerindo que as futuras reuniões sejam agendadas ao fimde-semana, num horário mais tardio, de forma a ser mais fácil a presença de todos, no
início da reunião. O Presidente da Junta de Freguesia justificou a data e hora desta
sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação ao ponto um da ordem de trabalhos foi lida a acta da reunião anterior, a
qual foi aprovada com uma abstenção e sete votos a favor. -------------------------------1/4
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----- No segundo ponto da ordem de trabalhos, a Presidente desta Assembleia deu a
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que referiu que a Câmara Municipal de
Mira pediu um parecer sobre o nome de uma rua do Seixo. Essa rua já tem uma
designação na placa mas o nome nunca foi aprovado em Assembleia de Freguesia. Foi
aprovado por unanimidade que o caminho municipal com início na Rua dos Moliceiros
e que dá acesso a casas aí existentes, de acordo com o mapa de localização enviado pela
Câmara Municipal de Mira, será designado por Beco do Rêgo de Água. ---------------------- A esta acta será anexada cópia do respectivo mapa de localização. ------------------------ Em relação ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, Aprovação das Opções do
Plano e Orçamento para o ano de dois mil e onze, após breve apresentação por parte do
Presidente da Junta surgiram algumas dúvidas sobre o documento bem como algumas
propostas: ---------------------------------------------------------------------------------------- O membro Nelson Cadete referiu que se deve insistir com o pedido de iluminação
pública uma vez que há muitos postes com lâmpadas fundidas ou sem lâmpadas. Devese ainda investir no reperfilamento da Rua Manuel Figueiras, fazendo um estudo com
técnicos entendidos no assunto. --------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta referiu que já solicitou à Câmara Municipal de Mira que pedisse
à EDP a instalação de candeeiros na Rua dos Corgos mas, até à data, ainda não foram
colocados. Em relação aos candeeiros em falta, a Junta fará os pedidos necessários. ---- No que concerne às Opções do Plano para dois mil e onze o Presidente da Junta
esclareceu vários aspectos do mesmo. ------------------------------------------------------- O membro Evangelista Jorge questionou se não seria a altura de cortar as árvores uma
vez que a copa faz muita sombra na iluminação das ruas. Referiu ainda que, em relação
ao Orçamento para o próximo ano, a designação de “outros” nos diferentes tópicos
deveria ser especificado. O membro Pedro Lavrador corroborou esta opinião e
acrescentou que o Orçamento deveria ter uma nota explicativa (anexos ou descrição
resumida) para facilitar a sua compreensão do mesmo. ---------------------------------------- O Presidente da Junta esclareceu que as “despesas de pessoal” passou para o tópico
“outra situação”; o item publicidade engloba o Boletim da Freguesia e a marca Seixo.
As taxas passaram a constar no item 02.02.06 – Outros. O capítulo 07, grupo 01, artigo
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99 prevê as receitas obtidas com a utilização da carrinha da Associação Cultural e
Recreativa estipuladas em vinte cêntimos por quilómetro. --------------------------------------- Após o esclarecimento das dúvidas foi votado o documento “Opções do Plano e
Orçamento para dois mil e onze” o qual foi aprovado por maioria, com duas abstenções
e sete votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta forneceu, de seguida, algumas informações relativas ao
último trimestre e referiu alguns projectos da Junta. ---------------------------------------- Os POC vão continuar na limpeza das ruas. ------------------------------------------------ Este ano a iluminação de Natal foi diferente tendo sido construída uma árvore de Natal
iluminada no largo do Dr. Estrela. ----------------------------------------------------------- O Membro Pedro Lavrador questionou o Presidente da Junta relativamente ao valor
despendido na árvore de Natal, o qual respondeu que rondaria os setecentos euros.
Referiu ainda que este custo apenas foi possível pelo facto de a mão de obra ter sido
gratuita e que a empresa Seixocaleiras ter cedido também gratuitamente a grua para a
sua montagem.----------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda referido que das análises efectuadas às fontes da Freguesia a única água
potável é a da bomba do parque de São João.--------------------------------------------- A receita no final de Novembro era de sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e
quatro euros e doze cêntimos e a despesa de sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e
sete euros, havendo um saldo positivo de mil quinhentos e noventa e sete euros e
dezanove cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta teve uma reunião no posto médico com a Doutora Emília
Branco, o Doutor Martins, o vereador Miguel Grego e a ACES na perspectiva de alargar
o posto médico. A opção seria ceder todo o rés-do-chão da Junta para o Posto Médico.
A CMM propôs a realização de obras na escola primária do Seixo para lá instalar a
Junta de Freguesia. O salão nobre continuaria no mesmo sítio. ----------------------------------- O Presidente da Assembleia, Fernando Camarinha, lembrou que este é um assunto
para todos reflectirmos pois o Centro de Partilha deve ficar acautelado, devendo a Junta
falar com os seus responsáveis, não permitindo que saiam sem existir um local digno
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para continuarem a funcionar. Concluiu sensibilizando o executivo para os tempos que
correm que são de poupança, devendo a Junta ter em atenção as despesas. ----------------- Finalmente, foi redigida a minuta da acta para enviar para a Câmara Municipal de
Mira a fim de vincular o nome da rua, aprovado hoje, por unanimidade, nesta sessão da
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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.------------------------------------------------------------- 1ª Secretária em substituição do Presidente da Assembleia --------------------------------- ______________________________________________--------------------------------- 2ª Secretária ____________________________________ --------------
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