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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

16-06-2018 a 31-08-2018 
 
 
 
Exmo.(a) Membro da Assembleia de Freguesia de Labruja, 
 
 
No período compreendido entre o dia 16 de Junho de 2018 e o dia 31 de Agosto de 2018, 
destacaram-se as seguintes deliberações desta Junta de Freguesia: 
  
 

� Aprovação e realização do habitual Convívio Anual de Idosos desta Freguesia. Este ano a 

S. Gonçalo de Amarante; 

� Aprovação e adjudicação do serviço de empreitada de limpeza da rede viária Municipal e 

Vicinal desta Freguesia à empresa “Sebastião Correia Rodrigues da Rocha”; 

� Aprovação e celebração de contrato de cedência de sala nas instalações desta Junta de 

Freguesia à empresa “Planeta Informático, Lda.”, para dinamização de uma formação de 

Inglês;  

� Deliberado e aprovado proceder à atualização do P3 dos baldios para se proceder à 

distribuição das áreas pelos agricultores que manifestaram e manifestem o devido 

interesse, para efeitos de candidatura às ajudas agrícolas; 

� Na sequência da candidatura ao “Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização 

Turística do Interior” , foi aprovada e concretizada a aquisição de um moinho junto ao 

Parque de Lazer da Várzea, pertencente ao Sr. José Antunes Rodrigues da Cunha; 

� Na sequência do elevado grau de degradação do piso da via junto ao viaduto da A3 no 

lugar da Devesa, devido à queda de águas pluviais da mesma Autoestrada A3, foi 

efetuado um pedido à Concessionária “Brisa” para corrigir a situação, tendo a mesma 

solucionado o problema; 
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� Deliberada e aprovada a substituição do portão e alargamento da entrada da garagem do 

edifício da Junta de Freguesia, sendo adjudicada a mesma à “Construções João Mendes & 

Filhos, Lda.”; 

� Aprovada e dinamizada a Candidatura ao programa “Voluntariado Jovem para a 

Natureza e Florestas”, promovido e comparticipado pelo IPDJ - Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P.; 

� Aprovadas e dinamizadas as Candidaturas aos Contratos de Emprego Inserção (CEI) e 

Contratos de Emprego Inserção+ (CEI+), promovidos pelo IEFP - Instituto do Emprego e 

Formação Profissional; 

� Aprovação da minuta do Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Ponte 

de Lima e esta Junta de Freguesia, no âmbito da delegação de competências respeitante ao 

transporte escolar, para posterior apreciação e votação da mesma pela Assembleia de 

Freguesia; 

 

 

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

iniciativas e ações, das quais se destacam: 
 

� Representação desta Autarquia em diversas inaugurações e Cerimónias oficiais de 

abertura de eventos promovidos pelo Município de Ponte de Lima;  

� Diversos contactos no decorrer dos trabalhos de elaboração da Candidatura desta 

Autarquia ao “Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do 

Interior” ; 

� Acompanhamento das equipas que participaram no programa “Voluntariado Jovem para 

a Natureza e Florestas”, promovido e comparticipado pelo IPDJ - Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P. 
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Situação Financeira da Autarquia: 

 

Saldo à data de 15-06-2018 ------------------------------------------------- 19.631,96 € 

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 15.576,84 € 

Despesas pagas -------------------------------------------------------------- 15.702,33 € 

 

Saldo à data de 31-08-2018 ------------------------------------------------- 19.506,47 € 

 

 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Labruja, 05 de Setembro de 2018 

   O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
(José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


