Freguesia de Labruja

2010

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 23/09/2010 – 03/12/2010

No período compreendido entre o dia 23 de Setembro de 2010 e o dia 03 de
Dezembro de 2010, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Atribuir à Associação de Pais do Jardim-de-Infância de Cepões, um subsídio de
240,00 €, correspondente a 60,00 € por cada criança desta Freguesia a frequentar
aquela instituição, para comparticipação nas despesas com transportes para as
actividades desportivas durante este ano lectivo;
 Adjudicar os serviços de contabilidade da Junta de Freguesia e gestão da
plataforma de compras públicas “CONSTRULINK”, à firma Dantas & Oliveira
Lda;
 Adquirir uma lembrança, para oferta a sua Excª. Reverendíssima o Bispo de
Viana do Castelo, D. Anacleto a quando da visita Pastoral de 13 de Novembro;
 Proceder à beneficiação de alguns caminhos florestais mais degradados, com
desobstrução de valetas e aquedutos;
 Custear as despesas inerentes à iluminação de Natal da Igreja Paroquial;
 Atribuir subsídios ao Jardim-de-Infância de Cepões e Centro Educativo de
Arcozelo, para a realização de festas de Natal, no valor de 40 e 50 euros
respectivamente;
 Adquirir 3 prédios rústicos situados junto à Ponte da Várzea, pertencentes ao
senhor António Alves Pereira, com vista ao futuro projecto de requalificação
daquela área;


Atribuir ao Grupo Animador da Labruja, um subsídio no valor de 120,00 €,
como comparticipação na aquisição de prendas a distribuir pelas crianças na
festa de Natal;
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 Aprovar a 1ª revisão ao orçamento do ano de 2010, e submeter a mesma à
apreciação e votação da Assembleia de Freguesia;
 Aprovar as Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2011, e igualmente
submetê-los à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras acções foram desenvolvidas,
das quais se destacam:
 Assinatura do Protocolo de Cedência ao Grupo Animador da Labruja, das
antigas instalações da Escola EB1;

Situação financeira:
Receitas arrecadadas ………………………………… 100.541,59 €
Despesas pagas ……………………………………… 98.064,57 €
_____________
Saldo actual …………………………...
2.477,02 €

Labruja, 03 de Dezembro de 2010

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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