Freguesia de Labruja

2014

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 06/09/2014 –12/12/2014
No período compreendido entre o dia 6 de Setembro de 2014 e o dia 12 de
Dezembro de 2014, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Custear as despesas com o transporte do convívio realizado pelo grupo de jovens
desta Freguesia;
 Proceder à colocação de 1 grelha metálica numa caixa de betão situada na rua de
Bargo e outra na rua de Santana;
 Proceder à limpeza e abertura de alguns troços do eventual traçado do trilho
pedestre;
 Proceder à intervenção no caminho das Bouças e de Porto Pinheiro para
estabilização de plataformas com muros de suporte;
 Solicitar à Câmara Municipal o apoio técnico e financeiro para a construção do
muro de suporte à Travessa de Casa Nova”;
 Adjudicar à empresa RADIO LUZ de Vila Nova de Cerveira os trabalhos de
iluminação de Natal da Igreja Paroquial;
 Atribuir ao Grupo Animador da Labruja um Subsídio no valor de 300,00 € como
comparticipação para a festa de Natal a levar a cabo pelo mesmo;
 Atribuir ao Jardim-de-infância de Cepões e Agrupamento de Escolas de
Arcozelo, os subsídios de 30,00 € e 45,00 € respectivamente, como
comparticipação na aquisição das prendas de Natal para as crianças daquelas
instituições;
 Atribuir à Associação de Pais do Jardim-de-infância de Cepões, um subsídio no
valor de 220,00 €, como comparticipação nas actividades desportivas das
crianças daquela instituição;
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 Aprovar as Opções do Plano e Orçamento para 2015 e submeter o mesmo à
apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.
Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Solicitar à Região Hidrográfica do Norte o parecer relativo às intervenções a
realizar de acordo com o Plano de Intervenção da Ponte da Várzea – 1ª Fase;
 Proceder à identificação do traçado do trilho pedestre;
 Convite à Junta de Freguesia de Romarigães para nova reunião, na tentativa de
acordo quanto aos limites administrativos entre ambas as Freguesias;
 Representação na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.

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

69.199,13 €

Despesas pagas………………………………………

48.480,96 €_

Saldo atual ………………………….....

20.718,17 €

Labruja, 12 de Dezembro de 2014

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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