Freguesia de Labruja

2013

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 20/04/2013 – 19/06/2013

No período compreendido entre o dia 20 de Abril de 2013 e o dia 19 de Junho de
2013, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Proceder à regularização do pavimento da Rua de S. João D’Agrova e
beneficiação da ponte e aqueduto junto à Capela e ainda do caminho florestal
dos “Penedos Brancos” (Mourisca às Pedras Finas);
 Aprovar o , o local de destino e convívio do passeio dos idosos a realizar no
próximo dia 10 de Julho;
 Solicitar às empresas de transportes públicos a melhor proposta para o serviço de
1 autocarro, com vista à realização do referido passeio;


Adjudicar ao senhor Filipe Sousa a empreitada de alargamento da Rua dos
Loureiros;

 Adjudicar à firma Armindo Fernandes Gomes, Lda. a empreitada de
pavimentação da Rua da Várzea, de acordo com o protocolo de delegação de
competências acordado com o Município de Ponte de Lima;
 Dar início à limpeza da rede viária da Freguesia, assim como de alguns
caminhos e carreiros secundários;
 Proceder à beneficiação da enxurreira pública no Lugar dos Espinheiro;
 Aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento de 2013 e submeter o mesmo à apreciação e
votação da Competente Assembleia de Freguesia.

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
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 Participação em acção de formação para utilização do Kit de Primeira
Intervenção no Combate a Incêndios Florestais;
 Reunião com a Junta de Freguesia de Romarigães e seu representante legal, para
mais uma tentativa de acordo com vista à delimitação geográfica e
administrativa entre as duas Freguesias.

Situação financeira:
Receitas arrecadadas …………………………………

66.847,59 €

Despesas pagas………………………………………

16.279,36 €_

Saldo atual ………………………….....

50.558,23 €

Labruja, 19 de Junho de 2013

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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