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Exmo. Snr.
Presidente da Assembleia de
Freguesia de Seixas
SEIXAS

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 26 de Junho de 2014
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. Reuniu-se com o CLAS da CMCaminha falando-se da indigitação da veredora
Drª Ana São João para presidente, sobre a adesão da Associação de Cegos
Iris Inclusiva e sobre os projetos do CBESS de Seixas, da Casa do Povo de
Lanhelas e do Centro Social e Paroquial de Moledo. Apresentação dos
Miminhos aos Avos.
4. Reuniu-se com a proteção Civil na Câmara Municipal com a finalidade de
organização os serviços de proteção contra incêndios para o próximo verão.
5. Organizou-se a ação de Formação sobre Incêndios com a participação da
GNR Ambiente e a Câmara Municipal.
6. Fez-se a ação de Formação sobre Roubos com a participação da GNR Escola
Segura e a Câmara Municipal.
7. Foi feita a manutenção da Marginal de Seixas.
8. Foi feita a limpeza da praia das Pedras Ruivas.
9. Foi feita a limpeza da Boalheira.
10. Estivemos na Câmara Municipal com o CBESSeixas para valorizar o espaço
desportivo e a instituição do Centro.
11. Reunimos com a Associação Ventura Terra para dignificar o espaço e ver a
melhor maneira de conseguir o financiamento para a obra de requalificação
do espaço e também com a Associação, na Câmara Municipal.
12. Foi feita a negociação com os limites florestais de Vilar de Mouros.
13. Foi dado início à limpeza de uma faixa de floresta no Bairro da Rabusca para
prevenção de habitações e de floresta.
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14. Reunimos com os responsáveis pela Villa Idalina para ajudar a promover os
seus eventos e também Seixas.
15. Vamos requalificar as casas de banho públicas na Avenida de São Bento.
16. Foi efetuado um contrato CEI pelo prazo de um ano com Manuel Gomes.
17. Foi efetuado um contrato CEI+ pelo prazo de um ano com Rui Martins.
18. Foi efetuado um contrato de Estágio Profissional por um ano com Sérgio
Gomes.
19. Reunimos com as funerárias que são chamadas mais frequentemente ao
cemitério de Seixas, para definir as regras documentais e de preços,
segundo a nova tabela.
20. Iniciamos o estágio escolar de dois alunos da C+S de Caminha, Marta
Martins e Daniel ___________.
21. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 6.360,00.
Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 12 de Junho de 2014

