Freguesia de Labruja

2010

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA
PERÍODO DE 17/04/2010 – 05/06/2010

No período compreendido entre o dia 17 de Abril de 2010 e o dia 05 de Junho de
2010, destacam-se as seguintes deliberações da Junta de Freguesia:
 Proceder à reparação da caixa de água situada nos Bacêlos;
 Construir um muro em betão, de suporte ao largo dos Espinheiros, colocação de
caixa receptora de águas pluviais e tubagem directamente ao Ribeiro;
 Abrir novo processo de consulta para a construção de um muro em alvenaria, de
suporte à rua de Cerqueira, incluindo uma guia de protecção, em blocos de
granito;
 Adjudicar à firma MARCO PAULO COSTA LAGOA a empreitada de
repavimentação em tapete betuminoso, dos caminhos de Pedrêlo, Três-Bicas,
Espinheiros, Balada, Ínsua e Revolta, pelo valor de 62.720,00 € + IVA;
 Adjudicar à firma INOVLIMA a empreitada de construção de um muro em
alvenaria, de suporte à rua de Cerqueira e respectiva guia de protecção, pelo
valor de 17.062,02 € + IVA;
 Aprovar a troca do actual tractor pertencente à Freguesia, de marca Case PJ65,
por um novo tractor de marca SAME, modelo Explorer 85 Euro 3-T, equipado
com carregador frontal e limpa-bermas, repondo o valor de 21.500,00 €;
 Atribuir um subsídio no valor de setenta e dois euros, ao Jardim-de-infância de
Cepões, como comparticipação nas despesas com as visitas de estudo
promovidas por aquela instituição;
 Proceder ao alargamento da estrada, junto à Ponte da Várzea, através da
requalificação da estrutura de suporte ao regadio existente no local;
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Além das deliberações da Junta de freguesia, outras acções foram desenvolvidas,
das quais se destacam:
 Apreciação da obra literária “Labruja e Labruja…a mesma terra”, a editar
brevemente, e da autoria de Manuel Silva Fernandes;
 Escolha da localidade de Cabeceiras de Basto, como destino do passeio convívio
dos idosos;

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

2.914,31 €

Receitas arrecadadas …………………………………

35.531,39 €

______________
SOMA

38.445,70 €

Despesas pagas ……………………………………… 20.227,74 €
_____________
Saldo actual …………………………...
18.217,96 €

Labruja, 05 de Junho de 2010

O Presidente da Junta

(Manuel Carlos Amorim)
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