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INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA 

Sessão Ordinária de 23 de Junho de 2016  

 
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. Arranjo do estrado em ripado na Marginal no cais de São Bento, renovação 

dos rebites e madeira; 

4. Arranjo dos passeios em argamassa e em cubo na Marginal; 

5. Arranjo do sistema de rega do Largo de S. Bento com levantamento dos 

tubos de rega e verificação dos aspersores; 

6. Limpeza de ruas e jardins; 

7. Aplicação de herbicida em ruas e caminhos; 

8. Limpeza geral no cemitério; 

9. Mandamos analisar a água de 3 fontes da freguesia: Fonte do tanque de 

baixo, Fonte da Cabreira e Fonte de Coura. 

10. Limpeza de alguns caminhos nos montes e do largo do Alto do Grito; 

11. Limpeza de escadarias da freguesia com lixivia devido ao musgo e verdete; 

12. Houve uma reunião de Câmara descentralizada em Seixas no dia 25 de Maio 

com uma boa participação dos Seixenses. 

13. Limpeza e pintura da Fonte da Lagoa; 

14. Limpeza e lavagem da Fonte Velha; 

15. Limpeza da Praia das Pedras Ruivas; 

16. Limpeza da Ecovia; 

17. Limpeza da zona e corte de junco em S. Sebastião; 
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18. Limpeza de entulhos e madeiras das cheias na Marginal; 

19. Reparação de buracos na calçada da Rua da Cabreira; 

20. Limpeza e manutenção de "mães de água". 

21. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 4.382,00. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

Seixas, 08 de Junho de 2016 

 


