Freguesia de Labruja

2012

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 21/09/2012 – 12/12/2012

No período compreendido entre o dia 21 de Setembro de 2012 e o dia 12 de
Dezembro de 2012, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Solicitar o competente parecer ao Ministério do Ambiente, relativamente às
intervenções a efetuar nas margens do Ribeiro de S. João, junto à Ponte da
Várzea, com vista à construção da área de lazer;


Adjudicar à firma CARLOS RIBEIRO CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
LDA, os trabalhos relativos à numeração, reorganização e atualização de todos
os registos referentes ao Cemitério Paroquial desta Freguesia;



Custear as despesas inerentes à iluminação de Natal da Igreja Paroquial;

 Atribuir ao Jardim-de-infância de Cepões e Centro Educativo de Arcozelo, os
subsídios no valor de 80,00 € e 60,00 € respetivamente, como comparticipação
nas festas de Natal;
 Atribuir ao Grupo Animador da Labruja, um subsídio no valor de 140,00 €,
como comparticipação na aquisição de prendas a distribuir pelas crianças na
festa de Natal;
 Atribuir à Associação de Pais do Jardim-de-infância de Cepões, um subsídio no
valor de 374,50 €, correspondente a 53.50 € por cada criança desta Freguesia a
frequentar aquela instituição, como comparticipação nas despesas com
transportes para as atividades desportivas ao longo deste ano letivo;
 Aprovar as Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2013 e submeter os
mesmos à apreciação e votação da competente Assembleia de Freguesia.
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Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Acompanhamento da elaboração da cartografia da área do projeto de
reflorestação na costa da Bandeira e Fojo, por parte da AFN (Autoridade
Florestal Nacional), com vista à emissão do respetivo parecer.

Situação financeira:
Receitas arrecadadas …………………………………
Despesas pagas………………………………………
Saldo actual …………………………...

122.528,76 €
86.819,37 €_
35.709,39 €

Labruja, 12 de Dezembro de 2012

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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