Freguesia de Labruja

2012

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 21/04/2012 – 15/06/2012

No período compreendido entre o dia 21 de Abril de 2012 e o dia 15 de Junho de
2012, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Proceder à pavimentação em calçada, da valeta no Lugar da Revolta em frente à
Capela da Sra. das Neves;


Adjudicar ao senhor Sebastião Rocha a limpeza das bermas da Rua de S. João
D’Agrova, pelo valor de 900,00 €+IVA;



Adjudicar ao Senhor José Correia a regularização do pavimento da rua de S.
João D’Agrova pelo valor de 300,00 €+IVA;

 Adjudicar ao senhor Sebastião Rocha a pintura dos gradeamentos junto ao
fontenário da Igreja, Capela Mortuária e Capela da Sra. das Neves, pelo valor de
360,00 € + IVA;
 Proceder à colocação de um batente de pré-aviso de precipício para veículos
automóveis, junto à poça da Fonte da Pombinha;
 Adjudicar à empresa mtoldos reclamos, pelo valor de 90,00 €+IVA a execução
de 20 placas de sinalização para os fontenários públicos, com a legenda “Água
não controlada”;
 Efectuar a limpeza do terreno adquirido para o parque de estacionamento junto à
Igreja e terrenos da Ponte da Várzea;
 Solicitar à Câmara Municipal a execução do projecto de candidatura à
estabilização de margens, para as margens do ribeiro de S.João, a montante da
Ponte da Várzea até aos moínhos;
 Aprovar a proposta apresentada pela Associação Florestal do Lima para a
candidatura ao PRODER, Ação 2.3.2 – Ordenamento e Recuperação de
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Povoamentos, Subação 2.3.2.1 – Recuperação do Potencial Produtivo, para a
arborização de 17.3 ha de Baldio, área ardida na Bandeira e Fojo;
 Solicitar propostas para o serviço de transporte para 1 autocarro, com vista ao
passeio convívio dos idosos, que terá como local de destino a cidade de Lamego.

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Reunião com a Associação Florestal do Lima;

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

25.426,42 €

Receitas arrecadadas …………………………………

54.446,49 €

Soma …………………………………………………

79.872,91 €

Despesas pagas………………………………………

37.347,10 €_

Saldo actual …………………………...

42.525,81 €

Labruja, 15 de Junho de 2012

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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