Freguesia de Labruja

2015

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 13/12/2014 –15/04/2015
No período compreendido entre o dia 13 de Dezembro de 2014 e o dia 15 de Abril
de 2015, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Adjudicar a venda do material lenhoso constante no Lote da Mourisca, ao senhor
Raúl Viana, pelo valor de 8.350,00 €;
 Solicitar propostas para a execução dos trabalhos de limpeza de cerca de 5 há de
pinhal na Costa de S. João;
 Comparticipar através do fornecimento de 500 L de Gasóleo para a máquina
Caterpiller pertencente ao ICNF, para trabalhos a executar em alguns caminhos
florestais da Freguesia;
 Solicitar propostas para a execução da empreitada de construção do muro de
suporte à Travessa de Casa Nova;
 Solicitar propostas para a execução da empreitada de pavimentação da Rua de
Loureiros;
 Adjudicar à empresa PRIMUSLEAN a empreitada de construção do muro de
suporte à Travessa de Casa Nova, pelo valor de 5.425,00 € + IVA;
 Adjudicar à empresa EFI – Comercial os trabalhos de limpeza de uma área de 5
há de pinhal na costa de S. João, pelo valor de 2.500,00 € +IVA;
 Proceder à beneficiação dos caminhos florestais nas áreas do Agrêlo e Lagedo;
 Adjudicar à empresa LUCRICARISMA a empreitada de pavimentação da Rua
de Loureiros, pelo valor de 18.042,00 € + IVA;
 Atribuir um subsídio no valor de 100,00 € ao Agrupamento de Escolas de
Arcozelo, como comparticipação nas despesas da visita de estudo dos alunos do
11º e 12º anos a realizar a Lisboa;
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 Atribuir à Associação Cultural e Desportiva de Cepões um subsídio no valor de
100,00 €, para efeitos de divulgação e promoção do evento a realizar nesta
Freguesia, designado “ROTA DE S. TIAGO TT – GIPES”;
 Comparticipar as festividades Pascais com a aquisição de material pirotécnico
no valor de 100,00 € + IVA;
 Proceder ao corte das espécies invasoras numa área de cerca de 3 há, junto à
Mourisca, em regeneração natural de pinheiro bravo;
 Aprovar Relatório de Atividades e Conta de Gerência de 2014, e submetê-lo à
apreciação e votação da Assembleia de Freguesia;
 Aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento de 2015 e submetê-lo à apreciação e
votação da Assembleia de Freguesia.

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Enviar à Região Hidrográfica do Norte documentação solicitada para efeitos de
emissão de parecer relativo às intervenções a realizar de acordo com o Plano de
Intervenção da Ponte da Várzea – 1ª Fase;
 Reunião com a Associação Florestal do Lima.

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

46.916,20 €

Despesas pagas………………………………………

10.953,63 €_

Saldo atual ………………………….....

35.962,57 €

Labruja, 15 de Abril de 2015

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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