Freguesia de Labruja

2015

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 17/09/2015 –16/12/2015
No período compreendido entre o dia 17 de Setembro de 2015 e o dia 16 de
Dezembro de 2015, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Adjudicar à empresa Madsilva Unipessoal, Lda. os trabalhos de beneficiação de
uma área de aproximadamente 25 h de regeneração natural de pinheiro bravo,
através de desbaste e abertura de linhas de 3 e 6 metros, de acordo com o declive
do terreno, pagando a referida empresa o valor de 2.900,00 € à Freguesia de
Labruja;
 Proceder à limpeza dos terrenos junto à Ponte da Várzea;
 Ceder à confraria do Santíssimo Sacramento alguns pés de eucalipto junto à
Estrada das Pedras Finas, para comparticipação no cortejo que esta pretende
efectuar no mês de Janeiro;
 Solicitar o apoio do Município de Ponte de Lima na elaboração do projecto de
intervenções a efectuar junta à Ponte da Várzea, para apreciação e emissão do
competente parecer da Agência Portuguesa do Ambiente;
 Aceitar a doação de dois prédios rústicos situados junto à Ponte da Várzea,
pertencentes ao senhor António da Cunha Pereira, e que o mesmo pretende doar
à Freguesia de Labruja, e ainda propor á Assembleia de Freguesia a aceitação da
referida doação.
 Solicitar propostas para a pavimentação da Rua da Câmboa;
 Aprovar as Opções do Plano e Orçamento para 2016 e submete-los à apreciação
e votação da Assembleia de Freguesia;
 Adjudicar á empresa RÁDIOLUZ os trabalhos de iluminação de Natal da Igreja
Paroquial;
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 Atribuir ao Agrupamento de escolas de Arcozelo e Jardim-de Infância de Cepões
os subsídios no valor de 45,00 € e 25,00 € respetivamente, para comparticipação
não aquisição de prendas de Natal para as crianças desta Freguesia que
frequentam aquelas instituições de ensino;
 Atribuir à Associação “Grupo Animador da Labruja” o subsídio no valor de
300,00 € para comparticipação na Festa de Natal a realizar pela referida
Associação;
 Adjudicar ao senhor Filipe Sousa a pavimentação da Rua da Câmboa.
 Contratar os serviços de enfermagem com a enfermeira Cláudia Venâncio para
prestação gratuita à população dos serviços de avaliação de tensão arterial,
frequência cardíaca, oximetria de pulso, índice de massa corporal, glicemia,
colesterol e triglicerídeos.

Além das deliberações da Junta de Freguesia, outras ações foram desenvolvidas
das quais se destacam:
 Convocar a Assembleia de Compartes desta Freguesia;
 Reunião com a Associação Florestal do Lima.

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

131.989,70 €

Despesas pagas………………………………………

117.331,64 €_

Saldo atual ………………………….....

14.658,06 €

Labruja, 16 de Dezembro de 2015

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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