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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

22-10-2017 a 27-12-2017 
 
 
Exmo.(a) Membro da Assembleia de Freguesia de Labruja, 
 
No período compreendido entre o dia 22 de Outubro de 2017 (Tomada de Posse) e o dia 27 de 
Dezembro de 2017, destacaram-se as seguintes deliberações desta Junta de Freguesia: 
  

� Tomada de posse e distribuição de funções do novo executivo; 

� Definição das datas para as reuniões ordinárias do executivo e respectivos horários de 

atendimento ao público; 

� Reunião com executivo da Junta de Freguesia de Bárrio e Cepões e aprovação para 

cooperação e comparticipação na execução do projeto de beneficiação e requalificação do 

espaço fluvial do “Pé do Negro”; 

� Alteração do pacote de telecomunicações em vigor nesta Junta de Freguesia; 

� Colaboração na III ROTTA HARDWAYTTEAM 2017, com a presença da viatura do kit 

de combate a incêndios estrategicamente posicionada em diversos locais da prova; 

� Contratação de uma colaboradora, em regime de tarefa de prestação de serviços, para 

assegurar o transporte escolar das crianças e serviços de limpeza e manutenção de 

edifícios e espaços sobre responsabilidade desta Junta de Freguesia; 

� Cedência de material lenhoso para o cortejo anual da Confraria do Senhor do Socorro, 

após respetiva e posterior aprovação da Assembleia de Compartes dos Baldios; 

� Atribuição de uma comparticipação de 10,00€ à Associação de Pais do Jardim de Infância 

de Cepões, em função das crianças desta Freguesia que frequentam o mesmo; 

� Atribuição de uma comparticipação de 50,00€ ao Agrupamento de Escolas de Arcozelo, 

em função das crianças desta Freguesia que frequentam o mesmo; 

� Atribuição de um donativo de 25,00€ à Associação Limiana dos Amigos dos Animais de 

Rua (ALAAR), mediante a compra de um livro de rifas; 

� Assinatura de acordo de colaboração com ICNF; 
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� Adjudicação à empresa RADIOLUZ dos serviços de iluminação de Natal da Igreja 

Paroquial e Sede desta Junta de Freguesia; 

� Aquisição das prendas de Natal, como comparticipação desta Junta de Freguesia na Festa 

de Natal de 2017; 

� Pagamento de prémios de seguros em vigor; 

� Realização do habitual Jantar de Natal com os Membros da Assembleia de Freguesia; 

� Aprovação das Opções do Plano de Atividades e Orçamento para 2018 e respectiva 

submissão à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia; 

 

Para além destas deliberações, esta Junta de Freguesia neste período levou a efeito várias 

iniciativas e ações, das quais se destacam: 
 

� Reunião de apresentação com o Presidente do Município de Ponte de Lima; 

� Reuniões de apresentação com várias freguesias vizinhas e instituições do concelho; 

� Reuniões relativas ao Processo Judicial em curso; 

 

 

Situação Financeira: 

Saldo à data de 22-10-2017 (Tomada de Posse) -------------------------- 303,83 € 

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 1677,71 € 

Despesas pagas -------------------------------------------------------------- 1855,58 € 

 

Saldo à data de 27-12-2017 ------------------------------------------------- 125,96 € 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Labruja, 27 de Dezembro de 2017 

O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
(José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


