Freguesia de Labruja

2010

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 17/12/2009 – 16/04/2010

No período compreendido entre o dia 17 de Dezembro de 2009 e o dia 16 de Abril
de 2010, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Atribuir um Subsídio no valor de 120,00 € ao CLACR (Clube Limiano do
Automóvel Clássico), pela realização nesta Freguesia do evento “Convívio de
Reis”;
 Solicitar à Câmara Municipal, a cedência de autocarro para a realização do
passeio convívio dos idosos a realizar no mês de Julho;
 Dar início ao processo de consulta para limpeza e manutenção das ruas da
Freguesia durante os próximos 4 anos;
 Solicitar à Câmara Municipal, apoio técnico para a identificação e posterior
promoção de 2 trilhos pedestres;
 Adjudicar à firma “Arborminho, Lda”., os trabalhos de limpeza e manutenção
das ruas da Freguesia durante os próximos 4 anos, mediante outorga de contrato,
pelo valor de 198,50 €/Km + IVA;
 Iniciar o processo de consulta para a construção do muro de suporte à rua da
Cerqueira, de acordo com projecto apresentado pela Irmandade do Senhor do
Socorro;
 Iniciar o processo de consulta para a aquisição de um novo tractor, equipado
com carregador frontal e limpa-bermas;
 Aprovação dos termos do protocolo com a Associação “Grupo Animador da
Labruja” para a cedência de um terreno situado na Cova da Raposa, propriedade
da Freguesia de Labruja, e que será utilizado por esta Associação para a
realização de eventos de âmbito desportivo, cultural e recreativo;
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 Realizar os trabalhos preliminares com vista à construção de um novo e mais
funcional anexo à sede da Junta, que servirá de arrecadação para máquinas e
ferramentas;
 Aprovação do Relatório Anual de Investimentos na Floresta relativo ao ano de
2009, e submetê-lo à apreciação da Assembleia de Compartes;
 Aprovação do Plano Anual de Investimentos na Floresta para o ano de 2010, e
submetê-lo à apreciação e votação da Assembleia de Compartes;
 Aprovação dos termos de uma proposta com vista à elaboração da cartografia
digital do Baldio da Freguesia, e submetê-la à apreciação e votação da
Assembleia de Compartes;
 Encaminhar para Assembleia de Compartes, para apreciação e votação, uma
proposta de arrendamento de algumas parcelas de Baldio, apresentada pela
Floresta Atlântica – Soc. Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA.;
 Encaminhar para a Assembleia de Compartes, para competente deliberação, o
pedido da Irmandade do Senhor do Socorro, de comparticipação com material
lenhoso para o cortejo a realiza no mês de Maio;
 Contribuir com o valor de 100,00 € para aquisição de material pirotécnico a
utilizar na Páscoa;
 Dar início ao processo de consulta com vista às repavimentações em tapete
betuminoso, das ruas de Pedrêlo, Três-Bicas, Espinheiros, Balada, Ínsua e
Revolta;
 Proceder à reparação das ramadas junto à habitação da Senhora “Maria do
Júlio”, no Lugar de Pedrêlo, que foram danificadas na sequência das obras de
alargamento do respectivo caminho, e retirar as ramadas que se encontram sobre
a Rua da Balada, de acordo com o respectivo proprietário.
 Aprovar o Relatório de Actividades e Conta de Gerência do ano de 2009 e
submetê-lo à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.

Informação do Presidente da Junta

Página 2

Freguesia de Labruja

2010

Além das deliberações da Junta de freguesia, outras acções foram desenvolvidas,
das quais se destacam:
 Reunião com a Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana;
 Reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima;
 Reunião com representante do Conservatório de Ciências e Tecnologias do
Porto;
 Participação na sessão de apresentação levada a cabo pela Escola EB2/3 de
Arcozelo, no âmbito da avaliação da Inspecção Geral de Educação;
 Reunião conjunta com a chefe da Unidade de Gestão Florestal do Minho e a
empresa Pirotecnia Minhota;
 Pedido de cedência das instalações da antiga escola EB1 desta Freguesia, para
sede da Associação “Grupo Animador da Labruja”;
 Apoio e participação na iniciativa “Limpar Portugal”;
 Realização de uma sessão de esclarecimento público, relativa à proposta de
arrendamento de algumas parcelas de Baldio apresentada pela Floresta
Atlântica.

Situação financeira:
Saldo transitado ……………………………………...

2.914,31 €

Receitas arrecadadas …………………………………

34.643,75 €

______________
SOMA

37.558,06 €

Despesas pagas ……………………………………… 12.484,43 €
_____________
Saldo actual …………………………...
25.073,63 €

Labruja, 16 de Abril de 2010

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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