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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

28-12-2017 a 31-03-2018 
 
 
 
Exmo.(a) Membro da Assembleia de Freguesia de Labruja, 
 
 
No período compreendido entre o dia 28 de Dezembro de 2017 e o dia 31 de Março de 2018, 
destacaram-se as seguintes deliberações desta Junta de Freguesia: 
  
 

� Pagamento de compromissos assumidos pelo executivo cessante; 

� Renovação da assinatura do site da Junta de Freguesia, bem como, a migração do mesmo 

site para uma nova plataforma mais actual e apelativa; 

� Aprovação e incremento do serviço de Enfermagem na Autarquia; 

� Contratação de um colaborador, em regime de tarefa de prestação de serviços, para 

assegurar o permanente e constante serviço de limpeza e manutenção da rede viária; 

� Colocação de uma grelha para escoamento de águas pluviais na rua do Arco; 

� Adjudicação de um Projeto de candidatura ao Programa Valorizar com vista à reabilitação 

de vários moinhos e respectivas margens no Rio Labruja; 

� Colocação à apreciação da Assembleia de Compartes a proposta de renovação de contrato 

de arrendamento florestal para extração de resina, apresentado pela empresa EFI 

Comercial Unipessoal, Lda.; 

� Transferência em sede da Direção Geral de Contribuições e Impostos dos prédios rústicos 

florestais da Junta de Freguesia para a Comunidade Local dos Baldios da Labruja; 

� Aprovado o pedido da Confraria do Santíssimo Sacramento, para comparticipação na 

aquisição de material pirotécnico para as Festividades Pascais; 

� Aprovação da alteração da tabela de taxas referentes à licença de canídeos de companhia e 

caça e consequente apresentação para apreciação e votação em Assembleia Geral; 
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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 Pároco e Vigário paroquial desta Freguesia; 

� Reunião com Presidente do Município de Ponte de Lima e respectivo executivo no sentido 

de definir linhas de apoio a esta autarquia; 

� Diversas reuniões com a Associação Florestal do Lima; 

� Diligências junto da GNR e Veterinária Municipal no sentido de uma rápida resposta na 

trasladação de 7 cavalos selvagens que se encontravam a destruir inúmeros terrenos 

agrícolas nesta Freguesia; 

 

 

Situação Financeira: 

 

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

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 46.036,24 € 

Despesas pagas -------------------------------------------------------------- 39.475,45 € 

 

Saldo à data de 31-03-2018 -------------------------------------------------- 6.686,75 € 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Labruja, 14 de Abril de 2018 

   O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
(José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


