Freguesia de Labruja

2009

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 05/09/2009 – 16/12/2009

No período compreendido entre o dia 05 de Setembro de 2009 e o dia 16 de
Dezembro de 2009, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:

.

Proceder à limpeza de bermas da Estrada Municipal e caminhos, nos locais que

tal se torne necessário;

.

Mandar fazer 100 Galhardetes com o Brasão da Freguesia;

.

Custear as despesas inerentes à iluminação de Natal na Igreja Paroquial;

.

Atribuir subsídios ao Jardim-de-infância de Cepões e Centro Educativo de

Arcozelo, para a realização de festas de Natal, no valor de 30 e 50 euros,
respectivamente.

Além das deliberações da Junta de freguesia, outras acções foram desenvolvidas,
das quais se destacam:

.

Reunião na sede do Município, com vista a esclarecimentos acerca do processo

de consulta pública do estudo de impacte ambiental, do traçado do TGV no Concelho de
Ponte de Lima;

.

Reunião com a ALTI – Associação de Lazer e Terceira Idade;

.

Participação na sessão de esclarecimento promovida pelo Município de Ponte de

Lima e a ARH-NORTE (Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P.) no que
respeita à regularização de captações subterrâneas particulares;

Informação do Presidente da Junta

Página 1

Freguesia de Labruja

.

2009

Participação em acção de formação promovida pelo Município e a ARH-

NORTE, para que a regularização de captações de água e fossas possa ser efectuada
pela Junta de Freguesia;

.

Reunião com a Direcção do CLAC – Clube Limiano do Automóvel clássico de

Ponte de Lima, com vista à realização de uma concentração de clássicos na Freguesia de
Labruja, tendo como finalidade a promoção da Freguesia, em particular o Santuário do
Sr. do Socorro e todo o seu conjunto arquitectónico;

.

Reunião com a Irmandade do Senhor do Socorro;

.

Reunião com a Srª. Coordenadora do Centro Novas Oportunidades da Escola

Secundária de Ponte de Lima;

.

Apreciação da proposta de arrendamento de algumas parcelas de terreno Baldio,

apresentada pela Floresta Atlântica – Soc. Gestora de Fundos Imobiliários, S.A.

.

Pedido de convocatória, nos termos da Lei dos Baldios, de reunião de

Assembleia de Compartes e participação na mesma.

Situação financeira:

Receitas arrecadadas …………………………………

80.992,87 €

Despesas pagas ……………………………………… 78.031,08 €
_____________
Saldo actual …………………………...
2.961.79 €
Compromissos por pagar ……………………………...

2.500,00 €

Labruja, 16 de Dezembro de 2009

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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