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INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 18 de Fevereiro de 2016
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. Nos trabalhos continuados de limpeza das ruas da freguesia: Foi feita a
limpeza dos passeios e da envolvente das barracas dos pescadores.
2. A limpeza das principais linhas de água e desentupimento de algumas caixas
de drenagem de águas pluviais foi feita mais uma vez para prevenir
entupimentos e alagamentos;
3. Remodelação do pavimento de parte do edifício da Assembleia de Freguesia,
com colocação de mosaico cerâmico no hall e sala dos antigos CTT.
4. Trabalhos no tanque do Castanhal com acabamento dos tanques, rede de
águas, muros e pavimentos;
5. Limpeza das linhas de água e tanques públicos;
6. Cortes de relvas em jardins do Largo de São Bento, Marginal e Largo da
Feira;
7. Reparação de pavimento na calçada de acesso ao edifício da Marinha;
8. Reparação de pavimento no tanque de Poiares e colocação de gradeamento
de proteção à linha de água;
9. Lavagem e impermeabilização do depósito de água e do tanque da Cabreira;
10. Obras de pintura e de colocação de calçada na área adjacente ao tanque da
Cabreira;
11. Devido ao mau tempo, realizaram-se limpezas extraordinárias em vários
arruamentos de Seixas, principalmente na Avenida Marginal e na Rua
Alfredo da Cruz.
12. Colocação de betuminoso a frio, fornecido pela Câmara Municipal, em
buracos existentes em ruas alcatroadas da Freguesia;
13. Impermeabilização da cobertura de alguns gavetões no cemitério, por
apresentarem infiltrações.
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14. Arranjo de sepultura danificadas por abatimento causado pelo mau tempo
havido e, arranjo de passeios, entre sepulturas, com encaminhamento de
águas pluviais.
15. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 3.329,00 euros.

Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 10 de Fevereiro de 2016

