Freguesia de Labruja

2014

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 19/12/2013 – 26/03/2014

No período compreendido entre o dia 19 de Dezembro de 2013 e o dia 26 de Março
de 2014, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Aprovar as condições para o concurso de limpeza e manutenção da rede viária
da Freguesia (2014/2017);
 Aprovar a proposta para a certificação florestal e submete-la à apreciação,
discussão e votação da Assembleia de Compartes;
 Aprovar a proposta da Empresa EFI Comercial, para a extração de resina e
submetê-la à apreciação, discussão e votação da Assembleia de Compartes;
 Renovar o contrato com o senhor Sebastião Rocha para a limpeza e manutenção
do Cemitério Paroquial e área circundante, para os próximos 4 anos, mantendo
todas as condições anteriores;
 Proceder à substituição de uma grelha metálica na rua de Bargo e colocação de
um dreno na Rua da Gávia junto à Fonte;
 Solicitar ao senhor Presidente da Assembleia de Compartes a convocação da
mesma;
 Adquirir à empresa FTKODE os programas em plataforma Web, Gescanídeos e
Gescemitérios, no âmbito do processo de modernização administrativa;
 Solicitar à Câmara Municipal a marcação de um trilho pedestre ao longo da
Freguesia;
 Solicitar à Câmara Municipal a colocação de placas informativas ao longo do
Caminho de Santiago, indicando a localização do Santuário do Senhor do
Socorro, Mosteiro de Santa Ana e informação da Cruz dos Franceses;
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Proceder à emissão de novos Alvarás de Concessão de Sepulturas Perpétuas, de
acordo com as novas numerações atribuídas e a actualização dos respectivos
concessionários;

 Atribuir à Associação de pais do Jardim-de-Infância de Cepões, um subsídio no
valor de 260,00 €, como comparticipação no transporte para as actividades
desportivas dos alunos;
 Proceder à substituição do armário expositor situado no recinto da Igreja
Paroquial;
 Proceder à colocação de um armário expositor no Cemitério Paroquial;
 Adjudicar à empresa Arborminho, Lda. os trabalhos de limpeza e manutenção
anual da rede viária da Freguesia;
 Proceder à execução e colocação de algumas placas de toponímia em falta, tais
como, RUA DE PEDRÊLO, RUA DA CASCALHEIRA, RUA DE S. JOÃO
D’AGROVA E RUA DO SANTUÁRIO DO SENHOR DO SOCORRO;
 Proceder à marcação para venda, da madeira de pinho situada junto à Quinta da
Mourisca;
 Solicitar à Câmara Municipal de Ponte de Lima a colocação de um grupo de
ecopontos no Lugar da Revolta;
 Autorizar a Irmandade do Senhor do Socorro a retirar a restante lenha de
austrália e eucalipto da mesma área, e ainda uma área de eucalipto junto às pedra
finas e ao ponto de água para o combate a incêndios florestais, facilitando assim
a abordagem dos meios aéreos;
 Proceder à beneficiação do caminho florestal conhecido por “Mãe da Levada”;
 Aprovar o Relatório de Atividade e Conte de Gerência de 2013 e submete-lo à
apreciação e votação da Assembleia de Freguesia;
 Aprovar o Acordo de Execução entre esta Junta de Freguesia e a Câmara
Municipal, e submete-lo à apreciação da Assembleia de Freguesia para efeitos
de autorização;
 Aprovar a primeira revisão ao orçamento de 2014 e submete-lo à apreciação e
votação da Assembleia de Freguesia.
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Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Reunião com o senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima;
 Informar o Instituto de Conservação da Natureza, I.P. da intenção desta Junta de
Freguesia, enquanto Órgão Gestor dos Baldios, em proceder à exploração da
atividade de resinagem, designadamente na área do Perímetro Florestal de Entre
Vez e Coura;
 Informar o Instituto de Conservação da Natureza, I.P. da disponibilidade em
comparticipar com o fornecimento de combustível para a máquina de rastos
daquele instituto, a fim de operar na beneficiação da rede viária florestal, até ao
valor máximo de 1.000,00 €;
 Atribuir um voto de solidariedade à Moção em defesa dos doentes Oncológicos
apresentada pela Câmara Municipal de Elvas.

Situação financeira:
Saldo Transitado ……………………………………..

6.598,86 €

Receitas arrecadadas …………………………………

9.532,13 €

Total de Receita ……………………………………...

16.130,99 €

Despesas pagas………………………………………

10.950,91 €_

Saldo atual ………………………….....

5.180,08 €

Labruja, 26 de Março de 2014

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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