Freguesia de Labruja

2012

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 11/12/2011 – 20/04/2012

No período compreendido entre o dia 11 de Dezembro de 2011 e o dia 20 de Abril
de 2012, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Comparticipar nas partes a que lhe diz respeito (2:20), nos custos de uma nova
caixa, em inox, para substituir a atual caixa de água da Cerqueira e fornecimento
do material de construção necessário à sua instalação;


Solicitar propostas para a limpeza e beneficiação da área de Baldio da Mourisca
(área junto à quinte e área ardida);

 Adjudicar ao senhor Sebastião Rocha a empreitada de alargamento da Rua da
Fonte do Codessal, pelo valor de 46.900,00 € + IVA;
 Proceder à execução da cartografia das áreas de Baldio em Cogestão com a
AFN, para efeitos de exploração de resina;
 Comparticipar com o valor de 100,00 € na aquisição de material pirotécnico para
as festividades Pascais;
 Aquisição de um prédio rústico ao senhor Manuel Pires de Oliveira, junto à
Igreja e Cemitério Paroquiais, no valor de 8.500,00 € para construção de parque
público de estacionamento;
 Adjudicar à firma “Arborminho, Lda”, pelo valor de 4.000,00 € + IVA, os
trabalhos de limpeza de todo o material lenhoso na área ardida da Mourisca,
matos e infestantes em volta da Quinta da mourisca e Lugar da Devesa e
caminho que liga a Mourisca à Devesa;
 Proceder à colocação de manilhas no aqueduto da Rua da Armada;
 Proceder à limpeza da enxurreira da Rua da Câmboa e da linha de água e ribeiro
da nascente do Castelo;
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 Aprovar o Relatório de Atividades e Conte de Gerência de 2011 e submeter os
mesmos à apreciação, discussão e votação da competente Assembleia de
Freguesia.

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras acções foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Pedido de convocação da Assembleia de Compartes;
 Reunião com a Junta de Freguesia de Romarigães tendo em vista a definição dos
limites administrativos das duas Freguesias;
 Reunião com os representantes das empresas interessadas na exploração de
resina.

Situação financeira:
Saldo transitado ………………………………………

25.426,42 €

Receitas arrecadadas …………………………………

33.679,49 €

Soma …………………………………………………

59.105,91 €

Despesas pagas………………………………………
Saldo actual …………………………...

8.159,30 €_
50.946,61 €

Labruja, 16 de Abril de 2012

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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