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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 16/09/2011 – 10/12/2011

No período compreendido entre o dia 16 de Setembro de 2011 e o dia 10 de
Dezembro de 2011, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Proceder à exploração de água no Passal, dando assim resposta ao pedido
efectuado pelo Reverendíssimo Pároco da Paróquia;


Aprovar o caderno de encargos relativo à execução da empreitada de
alargamento da Rua da Fonte do Codessal, e dar início ao processo de consulta
para a execução do mesmo;

 Adjudicar à firma SOPRESTÍGIO, os trabalhos de fornecimento e colocação das
placas de Rua;
 Adjudicar ao senhor João de Matos Pinto, a venda do lote de madeira ardida no
Agrêlo de Cima, pelo valor de 1.250,00 €;
 Custear as despesas inerentes à iluminação de Natal da Igreja Paroquial;
 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;
 Atribuir ao Jardim de Infância de Cepões e Centro Educativo de Arcozelo, os
subsídios no valor de 70,00 € e 80,00 € respectivamente, como comparticipação
na realização das festas de Natal;
 Atribuir à Associação de Pais do Jardim de Infância de Cepões, um subsídio de
420,00 €, correspondente a 60,00€ por cada criança desta Freguesia a frequentar
aquela instituição, para comparticipar nas despesas com transportes para as
actividades desportivas ao longo deste ano lectivo.
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Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras acções foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Pedido de convocação da Assembleia de Compartes e realização da mesma;
 Representação em várias reuniões promovidas pela Associação Florestal do
Lima tendo por objectivo a criação da Z.I.F. Lima Vez.

Situação financeira:
Receitas arrecadadas ………………………………… 169.731,15 €
Despesas pagas ……………………………………… 150.216,27 €_
Saldo actual …………………………...

19.514,88 €

Labruja, 07 de Dezembro de 2011

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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