Freguesia de Labruja

No cumprimento do estipulado pela alínea e) do nº 1 do art. 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de
Setembro, a Junta de Freguesia de Labruja vem por este meio submeter à apreciação e votação da
Assembleia de Freguesia o relatório de Actividades e Conta de Gerência do ano de 2013.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

1. Receitas arrecadadas

No ano de 2013, as receitas arrecadadas por esta Junta de Freguesia, tiveram origem,
maioritariamente, nas transferências efectuadas pelo Estado ao abrigo do Fundo de Financiamento
das Freguesias e pelo Município de Ponte de Lima através de protocolos celebrados entre ambas as
partes.
No que respeita às receitas próprias, para além das provenientes do licenciamento de canídeos e
aluguer de espaços e equipamentos, temos ainda a salientar a concessão de alguns terrenos no
cemitério para Sepulturas Perpétuas.
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01 – Impostos directos; 04 – Taxas multas e outras penalidades; 05 – Rendimentos de
propriedade; 06 – Transferências correntes; 07 – Venda de bens e prestações de serviços; 08 –
Outras receitas correntes, 09 – Terrenos, 10 – Transferências de Capital; 11 – Activos financeiros.

2. Despesa e investimentos efectuados

Relativamente às despesas correntes, procuramos à semelhança dos anos anteriores, limitar as
mesmas ao estritamente necessário ao funcionamento da Junta de Freguesia, canalizando todos os
recursos financeiros possíveis para o investimento, mantendo, ainda assim, a eficiência e eficácia
dos serviços prestados.

Gráfico das despesas efectuadas por classificação económica
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Investimentos efectuados

De acordo com o plano aprovado para o ano de 2013, foram vários os investimentos efectuados pela
Junta de Freguesia, distribuídos por diversas áreas, procurando dentro das disponibilidades
financeiras existentes dar resposta ao maior número de necessidades sentidas pela população.

OBRAS E BENEFICIAÇÕES
 Alargamento do caminho agrícola de Romão;
 Alargamento da Rua da Capela de Nossa Senhora de Guadalupe;
 Construção do Parque de Estacionamento junto ao Cemitério;
 Pavimentação da Rua da Fonte do Codessal;
 Pavimentação do troço da Rua da Gávea, no Lugar do Outeiro;
 Beneficiação de alguns caminhos florestais;
 Procedeu-se à limpeza das ruas da Freguesia;
 Alargamento da Rua de Loureiros;
 Pavimentação da Rua da Várzea;
 Beneficiação da enxurreira no Lugar dos Espinheiros;
 Pavimentação de um troço da Rua da Câmboa;
 Alargamento de um troço da Rua da Fonte do Codessal.

BENS E SERVIÇOS DE APOIO À COMUNIDADE
 Continuou a ser disponibilizado aos alunos do 1º ciclo o serviço de transporte escolar, para o
centro educativo de Arcozelo;
 Instalação da rede WIFI na Freguesia.
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APOIOS CONCEDIDOS E ACÇÕES DE LAZER
 Realização do habitual passeio convívio dos idosos, que este ano teve como destino a
Cidade de Vizela;
 Comparticipou-se a aquisição de plantas para os jardins do Sr. do Socorro;
 Foram subsidiadas as despesas com a iluminação do Natal na Igreja Paroquial;
 As festas de Natal das crianças do Centro Educativo de Arcozelo e Jardim-de-Infância de
Cepões foram igualmente subsidiadas, assim como a festa levada a cabo pelo Grupo
Animador da Labruja;
 Foi atribuído um subsídio à Associação de Pais do Jardim de Infância de Cepões, como
comparticipação nas despesas de transporte para as atividades desportivas ao longo do ano
lectivo.

Constituindo, estas, as principais acções levadas a cabo pela Junta de Freguesia no ano de 2013,
outras se poderiam acrescentar, embora com uma menor amplitude, mas de igual importância para a
Freguesia e sua Comunidade.
Só com um enorme rigor na gestão dos fracos recursos disponíveis, se tornou possível a execução
de todas as acções levadas a cabo no decorrer deste ano, no qual, esteve sempre presente o espírito
de proporcionar à população desta Freguesia, as melhores condições de vida possíveis.

Nos mapas que se seguem, podem-se verificar as receitas arrecadadas e as despesas efectuadas.

Labruja, 19 de Março de 2014
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