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INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 13 de Dezembro 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;
2. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos;
3. Foi efectuada a limpeza dos principais regos foreiros e linhas de água da
freguesia;
4. Foi efectuada a limpeza e desentupimento de algumas caixas de drenagem
de águas pluviais nas ruas da freguesia;
5. Foi efectuada a pintura dos muros e limpeza geral do cemitério de
preparação para o dia 1 de Novembro;
6. Foi comemorado o Dia da Comunidade Seixense no passado dia 9 de
Novembro, tendo decorrido com normalidade e muita animação;
7. Temos colaborado na destruição de ninhos de vespas asiáticas com um
cidadão de seixas;
8. Foi efectuada a limpeza e corte de relva, no Largo de S. Bento, na Marginal,
no Largo da Feira e Jardins da Igreja Paroquial;
9. Foi efectuado novo corte de infestantes e canaviais, na marginal de S. Bento
até ao cemitério, com queima dos resíduos;
10. Foi efetuada limpeza da ecovia de São Bento até Lanhelas (Tanque das
Rabadas) e de São Bento até às Pedras Ruivas;
11. Foram efetuadas lavagens dos Tanques de São Pedro e do Largo da Feira;
12. Foi efetuada a reparação de um muro de suporte de terras na Rua do Monte;
13. Foi colocada iluminação de Natal no Largo de S. Bento, na zona da Igreja
Paroquial e em Coura;
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14. Foi efetuado o alargamento, arranjo e calcetamento em cubo de parte da
rua da Seara, no local onde existia estreitamento da via e constrangimento
do piso, sendo conseguido com a colaboração dos proprietários a doarem
terreno;
15. Foi efetuada a reparação do chão do parque de estacionamento em frente
aos prédios da Rua Alfredo da Cruz;
16. Foi efetuado o calcetamento em cubo da Rua da Rabusca com início no
“Ferreiro” até ao Largo de cima.
17. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 4.318,00.
Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 02 de Dezembro de 2018

