Freguesia de Seixas
CONCELHO DE CAMINHA

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

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2018
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, como o Jardim do Largo de S. Bento
e a Marginal até s. Sebastião;
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;
4. Realizaram-se várias limpezas de árvores caídas, devido ao mau tempo;
5. Foi efectuada a limpeza da zona de recreio da Escola de Coura;
6. Foi efectuada a limpeza da zona da futura ecovia desde S. Bento até às
Pedras Ruivas;
7. Foi efectuada a limpeza da ecovia desde S. Bento até ao Tanque das
Rabadas;
8. Foi efectuada a reparação dos tanques e zonas adjacentes e pintura do
Tanque de Poiares;
9. Foi efectuada a reparação das valetas em cimento na Rua do Castanhal;
10. Foi efectuada a pintura do Tanque do Castanhal;
11. Foram efectuadas lavagens dos tanques da freguesia;
12. Foi reparado o tanque da Fonte de S. Pedro, que apresentava fugas de
água;
13. Foram reparados com material betuminoso alguns buracos em ruas
asfaltadas;
14. Foi efectuada a reparação do pavimento na Av. Augusto Serra e Costa, junto
ao PT da EDP;
15. Foi efectuado um acompanhamento junto do madeireiro, na descoberta de
marcos nos montes da freguesia;
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16. Foi efectuada uma limpeza e lavagem com aplicação de hipoclorito nas
escadas públicas da freguesia (Rabusca, S. Sebastião, Facho, Sobral e junto
à Casa Paroquial);
17. Foi efectuada uma limpeza de arbustos e silvedo na Av. S. Sebastião, junto
ao Forno da Cal;
18. Está a ser efectuado um corte, limpeza e queimada de árvores secas, silvedo
e canavial, na marginal desde S. Bento até às Pedras Ruivas;
19. Está esta Junta de Freguesia em conversações com a Infraestruturas de
Portugal para a reabertura da passagem de nível de S. António, fechando a
existente junto ao ex. Café 25 de Abril (Cardoso);
20. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 5.320,32 euros.

Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 08 de Fevereiro de 2018

