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INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 17 de Dezembro de 2015
Dando cumprimento ao disposto na alínea o), do Ponto 1, do artigo 17º da Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro, informamos do seguinte:
1. Tem esta Junta continuado a efetuar trabalhos de limpeza dos caminhos
públicos e espaços verdes da freguesia;
2. Continua esta Junta a efetuar a limpeza das principais linhas de água e
desentupimento de algumas caixas de drenagem de águas pluviais;
3. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos;
4. Realizou-se a reparação do piso da Calçada do Túnel ao Cais de São
Sebastião porque tinhas zonas que a calçada estava em perigo;
5. Efetuou-se a pintura do edifício sede da Assembleia de Freguesia e da Casa
Mortuária.
6. Fez-se a pintura dos muros e limpeza geral do cemitério e preparou-se o dia
1 de Novembro, dia de todos os santos, que decorreu com normalidade.
7. Colaborou-se na pintura exterior de Igreja Paroquial de Seixas.
8. Colaborou-se com a pintura exterior do Bar da Senhora da Consolação de
Coura de Seixas.
9. Efetuou-se a pintura do Coreto da Senhora da Consolação de Coura de
Seixas.
10. Colaborou-se com o CLAS da Câmara Municipal de Caminha, o Rotary Clube
de Caminha e os Vicentinos de Seixas na identificação das famílias
carenciadas.
11. Reuniu com a Câmara Municipal de Caminha para indicar as necessidades da
nossa freguesia para o próximo ano e, também, para a totalidade do
mandato.
12. Foi comemorado o Dia da Comunidade Seixense no passado dia 14 de
Novembro tendo decorrido civicamente e com muita participação.
13. Foi pedida intervenção à Câmara Municipal de Caminha para verificação
legal e prevenção de vários inícios de obras na freguesia de Seixas.
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14. Foi dada colaboração a Marco Portocarrero e aos Bombeiros Municipais de
Caminha, para retirar várias “construções” feita por vespas asiáticas que
colocavam a saúde pública em perigo.
15. Com a Câmara Municipal, fez-se a limpeza de ramais de águas pluviais na
prevenção das chuvadas de Outubro.
16. Foi efetuada a limpeza e desentupimento da linha de água de São Sebastião
em colaboração com a Câmara Municipal.
17. Foi colocada iluminação de Natal no largo de São Bento, centro da freguesia.
18. Vai ser efetuada uma animação de natal com as crianças da escola e jardimde-infância com a colaboração das instituições de seixas e pessoas da
freguesia.
19. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 4.225,00.

Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 1 de Dezembro de 2015
O Presidente da Junta de Freguesia

_____________________________
Rui José Gomes Ramalhosa

