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SEIXAS

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 23 de Fevereiro de 2017
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 corte de relva e limpeza nos espaços verdes da freguesia;
2. Procedeu esta Junta à limpeza de linhas de água e desentupimento de
algumas caixas de drenagem de águas pluviais, provocado pelo mau tempo;
3. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas em caminhos;
4. Foi efetuada a renovação da rede de água na Rua da Minada, bem como o
alargamento da parte baixa da rua e a sua pavimentação em calçada.
5. O Presidente da Junta de Freguesia representou a Freguesia de Seixas num
encontro da Proteção Civil organizado pela ANAFRE para organização e
conhecimento dos serviços para prevenção em 2017.
6. Realizou-se a poda de árvores da Calçada do Cais do Rio Minho porque
tinhas galhos que punham em perigo pessoas e veículos, cabos eléctricos e
postes de iluminação;
7. Foi executado um muro em bloco para segurança de pessoas e veículos na
Rua da Lapa.
8. Foi executado uma parcela de muro em pedra, de suporte à Travessa das
Cruzes, que tinha sido derrubado com o mau tempo e punha em perigo a
circulação de pessoas.
9. Foi efectuada uma limpeza geral aos tanques da freguesia.
10. Foi

dada

informação

à

Câmara

Municipal

das

pessoas

consideradas

possuidoras de casas degradadas e sem posses, para o novo programa de
reabilitação de habitação urbana.
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11. Foi executada a obra de capeamento em granito nos alçados dos gavetões,
lado

norte

do

cemitério,

incluindo

a

colocação

de

cruzes

e

a

impermeabilização das coberturas dos mesmos.
12. Foi efectuada a replantação de três oliveiras na Av. Marginal, entretanto
retiradas aquando do alargamento da Rua da Minada.
13. Deu-se início à mudança de local do atual parque infantil existente no Largo
de São Bento para o novo local designado por Praia de São Bento e futuro
“Parque de Lazer da Praia de São Bento”.
14. Deu-se início à obra de repavimentação do paralelo da rua que liga a Rua
Artº Miguel Ventura Terra à Avenida São Bento.
15. Deu-se início à obra de renovação da rede de água pela Câmara Municipal e
à repavimentação desde a Fonte da Lagoa até à Rua da Mela, passando pela
Calçada do Cancelo.
16. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 4.813,00.

Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 15 de Fevereiro de 2017

