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

ACTA DA OITAVA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE
2009 a 2013, REALIZADA NO DIA UM DE JULHO DE 2011
----- Ao primeiro dia do mês de Julho 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 oitava Assembleia de Freguesia do presente mandato, com a
seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Aprovação da acta da sessão anterior; -------------------------------------------- Ponto dois: Ratificação do Protocolo de cedência de viatura entre a ACRSM e a
Junta de Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Regulamento de utilização da viatura da ACRSM cedida por protocolo
à Junta de Freguesia – tomada de conhecimento; --------------------------------------------------- Ponto quatro: Informações. ----------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem de trabalhos o membro Pedro Lavrador mencionou o
mau cheiro sentido no centro do Seixo e questionou sobre a possibilidade de o atenuar,
lavando com água. O Presidente da Junta de Freguesia informou que este problema já
foi dado a conhecer a todas as autoridades responsáveis e que, após terem detectado a
pessoa responsável pelas descargas, tomaram todas as medidas necessárias, no entanto,
a situação ainda não ficou resolvida. ----------------------------------------------------------------- O membro Pedro Lavrador sensibilizou ainda para a necessidade de reparação do
caminho que vai para a Feira de Portomar e questionou sobre a passagem, pelo Seixo,
de algum dos percursos pedestres que estão a ser equacionados no concelho de Mira. O
tesoureiro do executivo, Tiago Cruz, respondeu que, em reunião com o vereador Miguel
Grego, ficou a saber que o Seixo não seria contemplado nos trajectos previstos. -------------- O Presidente da Assembleia referiu que a grua parada no estacionamento da escola
das Cabeças -Verdes já não se encontra no local. Após algumas reclamações sobre esta
situação a Junta contactou com o proprietário da grua e mais tarde com a GNR, tendo a
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----- Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos leu-se e, após as correcções
solicitadas, foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior. -------------------------- No segundo ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia colocou a
votação o Protocolo de Cedência de viatura entre a ACRSM e a Junta de Freguesia o
qual foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ Em relação ao ponto três da ordem de trabalhos, o membro Pedro Lavrador
perguntou se o Regulamento de utilização da viatura da ACRSM, cedida por protocolo
à Junta de Freguesia, não tinha de ser validado em Assembleia. O Presidente da
Assembleia referiu que a Junta apenas tem de dar a conhecer o conteúdo do documento,
uma vez que ele já tinha sido assinado pelas diversas entidades e, se tivesse de ser
votado sempre que se fizesse uma alteração ao documento (como por exemplo o preço
de utilização por quilómetro) teríamos que reunir em Assembleia extraordinária para o
validar. Após esta informação, foram esclarecidas as dúvidas levantadas sobre a forma
de requisição da carrinha. ------------------------------------------------------------------------------ No que respeita ao quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
pediu a todos os membros para que, quando detectarem algum lapso nos documentos
apresentados pela Junta de Freguesia, que o dêem a conhecer o mais rapidamente
possível a si ou ao a um membro da Junta, de forma a que possa ser rectificado antes da
Assembleia. O responsável pelas contas da autarquia, Tiago Cruz, pediu desculpas e
assumiu a responsabilidade do erro constante no relatório de contas em relação à
designação do ponto 07.01.05. ocorrido na última sessão da Assembleia. --------------------- De seguida, o membro Eduardo Jorge deu os parabéns ao executivo pela obra que
fez na escola, considerando-a mesmo a obra mais marcante desta Junta e felicitou a
forma como têm aproveitado o outro edifício. Na sua opinião lamentou o facto de a
Assembleia não ter sido envolvida no processo de mudança de sede assim como o facto
da Junta de Freguesia não ter apresentado o projecto de mudança, nem este fazer parte
do plano de actividades, demonstrando assim desconsideração da Junta relativamente à
Assembleia de Freguesia num assunto bastante importante para o presente e futuro da
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O membro Pedro Lavrador também felicitou o executivo pelas novas instalações e pelo
crescimento do Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------- No quarto ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Junta de Freguesia deu as
seguintes informações aos restantes membros da Assembleia: ----------------------------- No dia dezoito de Junho estiveram cento e vinte pessoas no passeio do Barco
Moliceiro; ----------------------------------------------------------------------------------------- Apostámos na divulgação ao nível do site, do facebook e já saiu a terceiro boletim do
Seixo;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Reparámos alguns caminhos agrícolas e foram limpas valetas e caminhos com o
destroçador; ------------------------------------------------------------------------------------------ Colaborámos com os Escuteiros no Arraial do Santo António; ---------------------------- Foi aprovada mais uma candidatura para três CEI (Contrato Emprego Inserção), pelo
período de um ano. ---------------------------------------------------------------------------------- O salão da Junta de Freguesia está a ser usado todos os dias para um curso de Novas
Oportunidades da responsabilidade do CEARTE; ---------------------------------------------Nos dias oito, nove e dez de Julho vai decorrer o fim-de-semana da saúde; --------------- A inauguração da nova sede da Junta de Freguesia está marcada para dia sete de
Agosto e todos os membros da Assembleia são convidados a estarem presentes; --------- A Junta anda a estudar a forma de pôr em prática a utilização da carrinha para levar a
Mira pessoas da Freguesia; ------------------------------------------------------------------------- À data desta reunião a receita da Junta de Freguesia é de vinte e cinco mil cento e dois
euros e trinta cêntimos; a despesa é de vinte e dois mil novecentos e quinze euros e dez
cêntimos, sendo o saldo a transitar de dois mil cento e oitenta e sete euros e vinte
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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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