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Presidente da Assembleia de
Freguesia de Seixas
SEIXAS

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 25 de Junho de 2015

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 espaços verdes da freguesia;
2. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos;
3. Finalizamos a obra de alargamento e pavimentação da Rua da Cabreira.
Deixamos um agradecimento a todos os confinantes que colaboraram com o
alargamento da Rua. Também agradecemos a paciência dos moradores.
4. Fizemos a renovação do Tanque do Castanhal.
5. Reunimos com o CLAS da Câmara Municipal de Caminha.
6. Reunimos com a Câmara Municipal de Caminha para colaborarmos com a
Feira Medieval de Caminha a realizar entre 22 e 26 de Julho.
7. Reunimos com a proteção Civil na Câmara Municipal com a finalidade de
organização os serviços de proteção contra incêndios para o próximo verão.
8. Reunimos com o CAT-Benjamim e APPACDM para colaborar com a auditoria
à Associação como entidade participante.
9. Organizou-se a ação de Formação sobre Incêndios com a participação da
GNR Ambiente e a Câmara Municipal.
10. Fez-se a ação de Formação sobre Roubos com a participação da GNR Escola
Segura e a Câmara Municipal.
11. Foi feita a limpeza do cais de São Sebastião.
12. Foi feita a limpeza da praia das Pedras Ruivas.
13. Foi feita a limpeza da Boalheira.
14. Foi feita a limpeza do local de lazer da Senhora da Ajuda.
15. Colaboramos com a Comissão de Festas de Santo António.
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16. Reunimos com os responsáveis pela Villa Idalina para ajudar a promover os
seus eventos e também Seixas.
17. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 6.360,00.
Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 11 de Junho de 2015

