Freguesia de Labruja

2013

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 14/09/2013 – 18/12/2013

No período compreendido entre o dia 14 de Setembro de 2013 e o dia 18 de
Dezembro de 2013, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Aderir ao processo de Certificação Florestal da área de Baldio, sendo que a
referida adesão carece ainda da aprovação da respetiva Assembleia de
Compartes;
 Atribuir à Associação “Grupo Animador da Labruja” um subsídio no valor de
300,00 €, como comparticipação na realização da festa de Natal para as crianças;
 Atribuir ao Jardim de Infância de Cepões e à escola EB1 de Arcozelo, os
subsídios no valor de 40,00€ e 30,00€ respetivamente, para comparticipação nas
festas de Natal e tendo em conta o número de crianças desta Freguesia que
frequentam cada um dos estabelecimentos de ensino;
 Proceder à Iluminação de Natal da Igreja Paroquial e sede da Junta;
 Aprovar o Plano de Intervenção da Ponte da Várzea e submeter o mesmo à
apreciação, discussão e votação da Assembleia de Freguesia;
 Aprovar as Opções do Plano e Orçamento para 2014 e submeter o mesmo à
apreciação, discussão e votação da Assembleia de Freguesia.

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Solicitar à BRISA – Auto-Estradas de Portugal, a resolução do problema que se
verifica no lugar da Devesa, com a queda das águas pluviais provenientes do
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tabuleiro do viaduto sobre as vias públicas por baixo do mesmo, levando à
degradação destas;
 Solicitar à EDP, via Câmara Municipal, a substituição do transformador
eléctrico do Jardim, pelo facto deste já não ser suficiente para o normal
funcionamento de energia à área abrangida pelo mesmo;
 Reunião com a Associação Florestal do Lima, com vista ao processo de
certificação florestal;
 Reunião com ALTI-Cepões.

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

169.360,93 €

Despesas pagas………………………………………

164.757,80 €_

Saldo atual ………………………….....

4.603,13 €

Labruja, 18 de Dezembro de 2013

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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