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

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 27 de Fevereiro 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. Procedeu

esta

Junta

à

limpeza

das

principais

linhas

de

água

e

desentupimento de algumas caixas de drenagem de águas pluviais;
3. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos, que tem sido
potenciados pelo mau tempo e tempestades constantes;
4. Participamos na reunião com o CLAS da Câmara Municipal de Caminha no
dia 14 de Janeiro, onde nos foram relatadas as atividades de 2013 e se iria
propor a atividade para 2014.
5. Reuniu com a Câmara Municipal de Caminha para indicar a necessidade de
fazer obras na entrada da e na Rua da Cabreira.
6. Foi, novamente, pedida intervenção à Câmara Municipal de Caminha na Rua
da Seara para reparação da estrada em mau estado.
7. Foi pedida, novamente, 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 ruína na casa na Av. 27 de Setembro, 15, na Calçada de São
Sebastião e na Rua Padre Manuel Carvalho.
9. Depois de melhorar o piso à volta do chafariz do Largo de São Bento,
fizemos (ou estamos a fazer, depende do tempo) o arranjo do local junto à
capela.
10. Estamos a negociar a florestação do espaço do Feital para zona de árvores
autóctones e espaço de lazer.
11. Estamos a negociar com os baldios de Vilar de Mouros as confrontações da
freguesia.
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12. Temos acompanhado as obras de instalação de uma empresa para turismo
rural na Rua da Costa no Lugar de Coura desta freguesia.
13. Foi pedido à Câmara Municipal herbicida, fatos de macaco, 5 espelhos para a
via pública e diversos materiais de construção
14. Foi pedido mandar cortar as árvores da Casa do Arquiteto Ventura Terra, por
colocarem em causa pessoas e residências de vizinhos.
15. Foi pedida à Câmara Municipal colaboração jurídica para conseguirmos que
vários proprietários cortem árvores que dão para a via pública.
16. Foi submetido um projeto ao IEFP para dar trabalho a dois Seixenses,
através de estágios profissionais.
17. Reunimos com entidades e empresários da restauração de Seixas, para falar
sobre atividades para a freguesia de Seixas.
18. Participamos na apresentação da Lampreia do Rio Minho, realizada no dia 4
de Fevereiro no Bar do Rio em Lanhelas.
19. Preparamos o Inventário do património da freguesia, para ser hoje
apresentado nesta assembleia.
20. Preparamos o Regulamento do Cemitério e o Regulamento de taxas da
freguesia de Seixas para ser apresentado nesta Assembleia.
21. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 5.320,32 euros.

Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 12 de Fevereiro de 2014

