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Exmo. Snr.
Presidente da Assembleia de
Freguesia de Seixas
SEIXAS

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 17 de Setembro 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. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos;
3. Fizemos a limpeza parcial do acesso aos esgotos entre o Cais de São Bento e
as Pedras Ruivas;
4. Fizemos a limpeza de uma linha de água na Avenida São Bento no local das
“Laranjeiras”;
5. Continuamos a efetuar a renovação do Tanque do Castanhal;
6. Colaboramos com a Comissão de Festas de Santo António;
7. Colaboramos com a Comissão de Festas do Senhor do Socorro;
8. Colaboramos com a Comissão de Festas da Senhora da Consolação;
9. Tivemos uma representação na Feira Medieval de Caminha, com uma tenda
de exposição do ferreiro de seixas e participação nos desfiles de abertura e
encerramento;
10. Decorreu nos dias 15-15-16 a I FESTA DO RIO de Seixas sob o tema do Rio
Minho e os seus pescadores, descontando o tempo de chuva, houve uma
participação aceitável de público e decorrido sem percalços. Podemos dar
uma nota positiva ao acontecimento, deixando um agradecimento à
colaboração da Câmara Municipal e às pessoas que colaboraram na sua
organização. No futuro vamos melhorar o evento;
11. Temos colaborado com o CAT Benjamim nas deslocações com os miúdos do
centro;
12. Temos colaborado com o “Teatro O CAIS” e o Grupo dos Amigos de Seixas
para conseguirem levarem avante as suas atividades;
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13. Temos colaborado na destruição de ninhos de vespas asiáticas quer com um
cidadão de seixas, quer com os Bombeiros de Caminha;
14. Vamos dar início às obras de pintura do prédio da Assembleia de Freguesia e
da Mortuária:
15. Fizemos um contrato CEI+ com Carlos Parente, por um ano, com inicio em
01/04/2015 para prestar serviços de jardinagem e valetas. A iniciativa foi da
Casa dos Rapazes de Viana do Castelo. Os valores irão ser reembolsados.
16. Fizemos um contrato CEI com Paulo Manuel Dias Pereira, por um ano, com
inicio em 13/07/2015 para prestar serviços na Escola de Seixas. Os valores
irão ser reembolsados.
17. Fizemos um contrato CEI+ com Jaime José Amorim Cacais, por um ano, com
início em 17/08/2015 para trabalhos de jardinagem e valetas. Os valores
irão ser reembolsados.
18. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 3.218,00.
Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 10 de Setembro de 2015

