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

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 21 de Fevereiro de 2019
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 efetuada a limpeza dos regos foreiros que estavam por limpar;
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 das valetas em cimento na Rua do Castanhal e
aplicados mecos de madeira junto ao tanque para evitar que os veículos
automóveis danifiquem as valetas e devassem o logradouro do tanque;
9. Foi efetuada a reparação da rampa da Calçada da Cabreira com o Monte e
foram colocados dois tranqueiros de entrada no terreno das filhas do Snr.
Barreiros, compromisso adiado por executivos anteriores;
10. Foram reparados com material betuminoso alguns buracos em ruas
asfaltadas;
11. Estão a ser efetuadas obras de conservação num apartamento do edifício
sede da Junta de Freguesia para ser alugado;
12. Foi efetuada uma ação de Formação pela GNR e Câmara Municipal para a
prevenção de incêndios:
13. Participamos em reunião da Ação Social de Caminha;
14. Participamos numa ação de divulgação da Lampreia do Rio Minho;
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15. Está a ser efectuado um corte, limpeza e queimada de árvores secas e
silvedo na Avenida da Bela Vista;
16. Foi finalizada a reposição de piso em parte da Rua da Rabusca;
17. Foi efetuada a reparação de piso em parte da Rua do Monte; e
18. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 4.286,35 euros.

Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 08 de Fevereiro de 2019

