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Sessão Ordinária de 23 de Abril de 2014  

 
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. Reunimos com o CBESS para definirmos o protocolo da utilização da 

garagem no Pavilhão e consequente manutenção no campo de futebol, 

depois de obras a efetuar naquele local. 

4. Reuniu-se com o CLAS da CMCaminha para definir o plano de atividades 

para 2014. Falou-se no Vetor I – Famílias necessitados, Vetor II – Crianças 

dependentes, Vetor III – Alcoolismo e Vetor IV – Terceira idade. 

5. Reuniu com a Câmara Municipal de Caminha para indicar as necessidades da 

freguesia para o presente ano e a definir a delegação de competências. 

6. Foi, novamente, pedida intervenção à Câmara Municipal de Caminha na Rua 

da Seara para reparação da estrada em mau estado.  

7. Foi, novamente, pedida intervenção à Câmara Municipal de Caminha para 

betumar a calçada do túnel. 

8. Foi pedida intervenção à Câmara Municipal de Caminha para prevenção por 

perigo de casas em mau estado de conservação. 

9. Foi pedida intervenção aos Bombeiros Voluntários para retirar árvores junta 

a bermas para prevenir a queda em cima de residências. 

10. Foram colocados mastros para hastear as bandeiras nacional, do município 

de caminha e da freguesia de seixas. 

11. Foi feita a obra de colocação do piso do Largo de São Bento. 

12. Estamos a negociar a florestação do espaço do Feital para zona de árvores 

autóctones e espaço de lazer, com a respetiva rega. 

13. Participou-se no cortejo do Carnaval das escolas em Caminha, com um carro 

alegórico e as crianças das escolas básica EB1 e infantário de Seixas. 
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14. Foi efetuada a plantação de árvores, pelas crianças da escola básica EB1 e 

infantário de Seixas, no Arboreto Autoctone de Seixas.  

15. Foi efetuada a entrega de um diploma e balões às crianças da escola básica 

EB1 e infantário de seixas que fizeram a plantação de árvores no Arboreto 

Autoctone de Seixas, com o nome da árvore e a localização. 

16. Foi novamente pedido mandar cortar as árvores da Casa do Arquiteto 

Ventura Terra, por colocarem em causa pessoas e residências de vizinhos. 

17. Foi pedida à Câmara Municipal colaboração jurídica para conseguirmos que 

vários proprietários cortem árvores que dão para a via pública. 

18. Foi submetido um projeto ao IEFP para dar trabalho a dois Seixenses, 

através de estágios profissionais. Também dois contratos CEI a mais dois 

Seixenses. 

19. Estivemos presentes na reunião descentralizada da Câmara Municipal em 

Lanhelas. 

20. Reunimos, pela 2ª vez, com entidades e empresários da restauração de 

Seixas, para falar sobre atividades para a freguesia de Seixas. 

21. Vamos autorizar a utilização do espaço do largo de São Bento à Associação 

de Artesãos CAMINI, para realizar a feirinha de Artesanato em Seixas, no 1º 

Domingo de cada mÊs. 

22. Colaboramos com a divulgação da Lampreia de Seixas 

23. Preparamos um levantamento dos proprietários de terremos florestais e de 

mata, para prevenção de incêndios. 

24. Fizemos a limpeza geral de valetas e ruas da freguesia. 

25. Fizemos uma sessão de Junta no Lugar da Rabusca. 

26. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 4.620,00 

 

Com os melhores cumprimentos. 

Seixas, 10 de Abril de 2014 

 

 


