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INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 24 de Abril 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, folhagens e sarjetas de águas pluviais, que se acumulou com o
mau tempo que se tem feito sentir;
2. Foram efectuadas várias vezes trabalhos de limpeza de lixos, galhos e
entulhos, que se acumularam na Marginal e zona da Boalheira, devido às
cheias e mau tempo;
3. Procedeu esta junta ao corte de relva e limpeza nos espaços verdes da
freguesia, nomeadamente Marginal, Largo de S. Bento, Largo da feira, zona
lateral da Igreja;
4. Continuou esta Junta a proceder à limpeza de montes junto a habitações,
conforme solicitado pela Autoridade Nacional Protecção Civil;
5. Realizou-se a limpeza e lavagem geral dos tanques da freguesia;
6. Foi executada a limpeza da ecovia e o corte de ervas nas laterais da
continuação da ecovia, desde a praia de S. Bento até às Pedras Ruivas;
7. Foi executada a limpeza da área das mesas situadas na área de Lazer da Sra
Ajuda;
8. Foi efectuada a limpeza das escadarias da Freguesia, nomeadamente, do
Sobral, do Montinho e do Facho;
9. Foi dado o apoio à confraria de S. Bento para a realização das festividades
de Março e na montagem do palco;
10. Foi efetuado o complemento do calcetamento da Rua da Seara;
11. Foi efetuado o calcetamento da Rua da Rabusca;
12. Foi efetuado calcetamento parcial da Rua do Monte;
13. Participamos em várias reuniões na Câmara Municipal para efetuar a
coordenação da limpeza da floresta e prevenção de incêndios;
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14. Foi efetuada pela Câmara Municipal e serviços florestais em projeto conjunto
a limpeza das linhas de corta fogo da nossa floresta; e
15. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 4.328,00.

Com os melhores cumprimentos.

Seixas, 10 de Abril de 2019

