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INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 29 de Junho de 2017
Dando cumprimento ao disposto na alínea o), do Ponto 1, do artigo 17º da Lei nº
5-A/2002, de 11 de Janeiro, informamos do seguinte:
1. Tem esta Junta continuado a efetuar trabalhos de limpeza dos caminhos
públicos incluindo aplicação de herbicida ecológico na sua maioria;
2.

Procedeu esta Junta ao corte de relva e limpeza nos espaços verdes da
freguesia, nomeadamente Marginal, Largo de S. Bento, Largo da feira, zona
lateral da Igreja;

3. Procedeu esta Junta ao corte de relva na Escola de Coura;
4. Colaborou-se com a Câmara Municipal à limpeza do espaço da Casa de
Miguel Ventura Terra;
5. Procedeu esta Junta à limpeza de linhas de água;
6. Procedeu esta Junta à limpeza de montes junto a habitações;
7. Procedeu esta Junta, em acordo com o C.B.E.S.S., à limpeza do espaço do
Campo de Futebol;
8. Realizaram-se

pequenas

reparações

de

calçadas

e

betuminoso

em

caminhos;
9. Realizou-se a lavagem geral, com hipoclorito, dos tanques da freguesia;
10. Foi executada a limpeza da ecovia e a reparação do piso e corte de ervas
nas laterais da continuação da ecovia desde a praia de S. Bento até às
Pedras Ruivas;
11. Foi executada a limpeza da área das mesas situadas na Senhora da Ajuda;
12. Foi executada a limpeza da área do Alto do Grito para plantação de árvores
pela Escola EB1 de Caminha;
13. Foi efetuado o encerramento das portas e janelas do antigo posto da Guarda
Fiscal nas Pedras Ruivas;
14. Foi efectuada a reparação e pintura de tecto e paredes numa loja do edifício
da Junta;
15. Foi reparada e regularizada a rede elétrica do lago e do chafariz do Largo de
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São Bento, com transição do quadro eléctrico para o exterior, junto do
edifício de atendimento;
16. Foi reparada e regularizada a rede de rega do Largo de São Bento;
17. Deu-se início às obras de repavimentação da zona onde se encontrava o
parque infantil, junto à Capela de São Bento;
18. Deu-se início à plantação de canteiros no relvado do Largo de São Bento.
19. Foi efetuada a limpeza da praia das Pedras Ruivas, praia do cais de São
Bento, cais de São Sebastião e zona de lazer da Boalheira.
20. Foi efetuada a reparação do pontal e caminho para a zona de lazer da
Boalheira.
21. Foi efetuada a regularização e encaminhamento das águas pluviais da ecovia
entre o Cemitério e Pedras Ruivas.
22. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 2.126,30.

Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 14 de Junho de 2017

