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

ACTA

DA

NONA

SESSÃO

DA

ASSEMBLEIA

DE

FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE
2009

a

2013,

REALIZADA

NO

DIA

TRINTA

DE

SETEMBRO DE 2011
----- Aos trinta dias do mês de Setembro 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 nona Assembleia de Freguesia do presente mandato, com a
seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Aprovação da acta da sessão anterior; --------------------------------------------- Ponto dois: Informações. ------------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem de trabalhos, o menbro Benilde Rocha chamou a
atenção para o mau estado das escadas do escorrega do Parque Infantil do Largo da
Igreja, tendo o representante do executivo assumido que vão avaliar o estado das
escadas e, se possível, arranjá-las, de forma a evitar o fecho do parque. -------------------------------------------------- O membro Augusto Pereira foi contactado pelo senhor Fernando Neves a fim de
saber se a Junta de Freguesia estava a organizar alguma coisa para as festividades do
centenário do cemitério do Seixo. Neste contexto, o membro da Assembleia Nelson
Cadete lembrou que o cemitério não é propriedade da Junta de Freguesia, mas sim da
Irmandade. O Presidente da Junta referiu que a iniciativa das comemorações tem de
partir da Irmandade, podendo a Junta associar-se a elas, tal como o fez nas
comemorações dos cinquenta anos da Igreja. Acrescentou, ainda, que a Junta se ocupa
da rega e manutenção dos jardins do Cemitério. ---------------------------------------------------- Posteriormente, o membro Pedro Lavrador questionou sobre a tutela do novo
edifício da Junta de Freguesia e sobre o responsável pelo pagamento das obras aí
realizadas. O Presidente da Junta disse que aquele edifício pertence à Câmara Municipal
de Mira, a qual fez com a Junta um Contrato de Comodato com a duração de cinquenta
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anos. Em relação às obras, a Junta fez uma candidatura para arranjar subsídios a qual
não foi aceite, acabando as obras por ser pagas pela Câmara Municipal de Mira.-------------- De seguida, os membros Pedro Lavrador e Eduardo Jorge apresentaram à
Assembleia um conjunto de propostas de actividades, que gostariam que fossem
consideradas pelo Executivo no próximo Plano Anual de Actividades, a saber: ----------- Intervir ao nível dos passeios e iluminação, na rua Manuel Figueiras; --------------------- Investir na melhoria dos passeios noutras ruas, como por exemplo na rua da Escola; --- Emanilhar a valeta e fazer passeios na rua Padre S. Miguel; -------------------------------- Reparar os passeios e melhorar as valetas na rua Cónego Zagalo; -------------------------- Reorganizar a limpeza da Freguesia, de forma a estar tão limpa como costumava a
estar (principalmente no Verão); ------------------------------------------------------------------ Em relação aos caminhos agrícolas realizar uma intervenção idêntica à que foi feita no
ano passado; ------------------------------------------------------------------------------------------ No que respeita a Mães de Água intervir nas principais valas que fazem escoamento
das águas da Freguesia, como por exemplo, na vala da sapateira (onde pode ser
importante repetir o procedimento realizado há um ou dois anos atrás); -------------------- Alcatroar os acessos às casas de habitação, e ruas que foram alargadas (Rua dos
Moliceiros, Rua dos Cabaços e outras…). ----------------------------------------------------------- Dando resposta a uma pergunta feita pelo Pedro Lavrador o Presidente da Junta
disse que o alcatroamento verificado na rua dos Loureiros foi pago pela moradora.
Esclareceu, ainda, que as diferenças notadas na limpeza das ruas este Verão se deveu à
resposta tardia à candidatura feita no IEFP, para contratos de inserção de emprego.
Adiantou também que, actualmente, estas candidaturas não são muito vantajosas para a
Junta porque os trabalhadores só estão disponíveis para o trabalho três dias por semana,
o que condiciona a sua produtividade e, os encargos com os trabalhadores continuam os
mesmos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos foi lida e, após as alterações
apresentadas, aprovada, com uma abstenção, a acta da reunião anterior. ------------------------ No segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia informou
que é necessário fazer uma revisão ao quarto ponto do Regimento da Assembleia de
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Freguesia, devido à alteração da morada da nova Sede da Junta de Freguesia, ponto que
será contemplado na próxima reunião.---------------------------------------------------------------- Em relação a informações relevantes, o Presidente da Junta mencionou que o
executivo foi alertado por residentes de algumas ruas, para os maus cheiros que aí se
fazem sentir. O executivo enviou um ofício a comunicar a situação e solicitou uma
reunião com as entidades competentes da Câmara Municipal. ------------------------------------ No que respeita às actividades do último trimestre é de saber que a Junta de
Freguesia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- apoiou monetariamente as Jornadas Desportivas organizadas pela Cerci, em Julho; --- deu apoio monetário e logístico à Festa do Seixo e organizou a exposição de Nuno
Pedreiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos trinta e um dias de Agosto de dois mil e onze a receita acumulada da Junta de
Freguesia era de trinta e seis mil, novecentos e trinta e oito euros e oitenta e dois
cêntimos; a despesa acumulada era de trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove
euros e quarenta e cinco cêntimos, tendo transitado um saldo para Setembro de
quatrocentos e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos. ------------------------------------- No que respeita às actividades programadas para os próximos três meses, salientou
que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Festa dos Avós que acontecerá no dia oito de Outubro de dois mil e onze, para a
qual estão todos os membros da Assembleia convidados; ------------------------------------- As aulas de ginástica recomeçam no princípio de Outubro, em princípio, com os
mesmos padrões de funcionamento do ano anterior; ------------------------------------------- Para a semana será assinado um contrato com a ADELO e a PRODER para viabilizar
verbas para algumas obras. A Câmara Municipal de Mira subsidia vinte cinco por cento
da verba que não é comparticipada pela candidatura, no entanto, a Junta tem de ter
algum dinheiro para poder avançar para as obras; ---------------------------------------------- A Junta está em negociações para realizar um curso de suporte básico de vida em
colaboração com os Bombeiros Voluntários de Mira; --------------------------------------------- Em relação ao saneamento básico, o Presidente da Assembleia espera que os
quinze por cento de financiamento que ficam ao encargo da Câmara Municipal não
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comprometam, por falta de verbas, o posterior asfalto das estradas. Referiu também que
as pessoas têm de se preparar para os encargos monetários associados ao saneamento. O
membro Nelson Cadete é da opinião de que se deve fazer uma consciencialização dos
habitantes para o facto da ligação do saneamento acarretar encargos financeiros para as
famílias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 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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