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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 e espaços verdes da freguesia; 

2. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos; 

3. Realizaram-se serviços de limpeza das principais linhas de água da 

freguesia. 

4. Realizaram-se serviços de limpeza da linha de água e canais de águas 

pluviais da Rua Alfredo da Cruz que, juntamente com os serviços camarários 

e particulares, desenvolvemos esforços para resolver a linha de água que 

vem ter ao bar Capital. 

5. Realizaram-se serviços de corte e limpeza de jardins da freguesia, 

nomeadamente da Marginal e do Largo de São Bento. 

6. Realizaram-se serviços de corte dos ramos de árvores nas escolas de Seixas 

e Coura de Seixas. 

7. Colocou-se betuminoso em várias ruas da freguesia, tendentes a minimizar 

o seu fraco estado de conservação. 

8. Realizamos obras de pavimentação da Travessa do Forno da Cal. 

9. Regularizamos as grelhas de retenção de águas pluviais na Rua do Vale e na 

Rua da Regata. 

10. Colocamos Flitcoat nos telhados do Coreto de S. Bento e no Tanque de Lavar 

da Av. Augusto Serra e Costa que apresentavam infiltrações. 

11. Fizemos, juntamente com os serviços camarários e o Centro de Bem Estar 

Social de Seixas a recolha, lavagem e limpeza dos pneus existentes no 

Campo de Futebol, para serem entregues na Valorminho. 
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12. Reunimos com o Senhor Presidente da Câmara Municipal para discutirmos 

do que se tem feito em Seixas e do que se deseja para Seixas. 

13. Reunimos diversas vezes com o Senhor Vereador das Obras Dr. Guilherme 

Lagido para dar andamento ao processo de Licenciamento da Loja destinada 

a serviços de enfermagem e medicina. 

14. Reunimos com o RLIS da Misericórdia de Caminha para, assim, 

disponibilizarmos espaço para esses serviços sociais poderem conversar com 

os utentes em privacidade. 

15. Reunimos com a Academia MLS para cedência de local para ministrar aulas 

de recuperação e ocupação de tempos livres dos alunos de Seixas. 

16. Visitamos vários locais de Seixas com o Senhor Vereador para dar pareceres 

a obras de particulares. 

17. Reparamos os painéis em madeira das barracas dos pescadores, fazendo a 

respetiva limpeza junto às mesmas. 

18. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 1.218,00. 

Com os melhores cumprimentos. 

Seixas, 12 de Abril de 2016 

 

 


