Freguesia de Labruja

2013

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 13/12/2012 – 19/04/2013

No período compreendido entre o dia 13 de Dezembro de 2012 e o dia 19 de Abril
de 2013, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Solicitar propostas para a execução dos trabalhos de alargamento das ruas de
Nossa Senhora de Guadalupe e de Romão;


Aprovar o caderno de encargos e condições do concurso a apresentar aos
concorrentes para a execução da empreitada de construção do parque de
estacionamento junto ao Cemitério Paroquial;



Adjudicar ao senhor Sebastião Rocha as empreitadas de alargamento das ruas
de Nossa Senhora de Guadalupe e de Romão;

 Aprovar o caderno de encargos e condições do concurso a apresentar aos
concorrentes para a execução da empreitada de pavimentação da rua da Fonte do
Codessal e repavimentação da rua da Gávia, no Lugar do Outeiro;
 Comparticipar a Confraria do Santíssimo Sacramento com aquisição de material
pirotécnico no valor de 100,00 €, para festividades Pascais;
 Atribuir à Rádio Voz do Neiva um subsídio no valor de 100,00 €, pela
divulgação que fez desta Freguesia através do seu programa “terra viva”;
 Proceder à revisão de Tacógrafo da carrinha de transporte escolar;
 Proceder à análise das águas da Fonte do Arco e Fonte das Três Bicas;
 Aprovar o protocolo de cooperação com a empresa EUROSEPARADORA –
Gestão de Resíduos Lda., com vista à recolha de velas e círios usados no
Cemitério Paroquial desta Freguesia;
 Adjudicar à empresa PRIMUSLEAN, a empreitada de construção do Parque de
Estacionamento junto ao Cemitério Paroquial;
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 Adjudicar à empresa MINHOMÁTICA LDA., a empreitada de instalação da
rede WIFI na Freguesia de Labruja;
 Adjudicar ao senhor MARCO PAULO COSTA LAGOA, a empreitada de
pavimentação da rua da Fonte do Codessal e Outeiro;
 Aprovar o caderno de encargos e condições do concurso a apresentar aos
concorrentes para a execução da empreitada de alargamento da Rua dos
Loureiros;
 Solicitar à Câmara Municipal a repavimentação da via Municipal “Rua da
Várzea”;
 Apreciar e adquirir o trabalho apresentado pelo Gabinete de Informação e
Divulgação Demográfica, no qual se encontra reflectida a evolução demográfica
desta Freguesia ao longo de várias décadas;
 Aprovar o Relatório de Atividades e Conta de Gerência de 2012, e submeter os
mesmos à apreciação e votação da competente Assembleia de Freguesia;

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:

 Execução do Plano de Intervenção dos Sapadores Florestais, ao abrigo do
protocolo em vigor entre esta Junta de Freguesia e a Associação Florestal do
Lima, tendo sido intervencionada a área dos caminhos envolventes à Chã da
Labruja e Caminho da Foz até ao limite com a Freguesia de Arcozelo;
 Reunião com a Junta de Freguesia de Arcozelo, com vista a uma possível
candidatura conjunta ao PRODER, para a recuperação do Património Rural
Edificado no Caminho Português de Santiago.
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Situação financeira:
Saldo Transitado …………………………………….

39.420,68 €

Receitas arrecadadas …………………………………

24.316,51 €

Soma …………………………………………………

63.737,19 €

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

7.517,21 €_
56.219,98 €

Labruja, 19 de Abril de 2013

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)

Informação do Presidente da Junta

Página 3

