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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

01-12-2018 a 31-03-2019 
 
 

Exmo.(a) Membro da Assembleia de Freguesia de Labruja, 
 
 

No período compreendido entre o dia 01 de Dezembro de 2018 e o dia 31 de Março de 2019, 
destacaram-se as seguintes deliberações desta Junta de Freguesia: 
  
 

� Deliberada e aprovada a atribuição de uma comparticipação de 30,00€ à Associação de 

Pais do Jardim de Infância de Cepões, em função das crianças desta Freguesia que 

frequentam o mesmo, para apoio às actividades Natalícias; 

� Deliberada e aprovada a atribuição de uma comparticipação de 30,00€ Agrupamento de 

Escolas de Arcozelo, em função das crianças desta Freguesia que frequentam o mesmo, 

para apoio às actividades Natalícias; 

� Aprovada a aceitação da doação de um terreno nas imediações do Cemitério desta 

Freguesia, por parte do Sr. António Alves Pereira, destinado à colocação de um Ecoponto 

naquela área da Freguesia que ainda não possuía tal equipamento; 

� Aprovado e apresentado o Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2019; 

� Aprovadas, autorizadas e vistoriadas, diversas passagens de canalizações de águas 

domésticas na rede viária desta Freguesia; 

� Aprovado e submetido o Concurso Público para adjudicação dos trabalhos de limpeza e 

ordenamento do espaço florestal com valor base de procedimento de 98.215,44€; 

� Aprovado e deliberado a não aceitação das competências previstas no Decreto-Lei nº 

104/2018, de 29 de Novembro; 

� Aprovado e autorizado o Passeio TT 4x4 – VIII Rota do Granito, promovido pelo Clube 

Aventura Amigos do Lethes; 

� Aprovadas e deliberadas várias alterações de concessões de sepulturas familiares no 

cemitério desta Freguesia;  
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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: 
 

� Representação desta Autarquia em diversas Cerimónias e Eventos; 

� Promovidas reuniões da Assembleia de Compartes dos Baldios de Labruja; 

� Reuniões com o Município de Ponte de Lima; 

� Diversas reuniões com a Associação Florestal do Lima e participação no ato Eleitoral para 

a Direção desta Associação; 

 

 

Situação Financeira da Autarquia: 
 

Saldo à data de 01-12-2018 -------------------------------------------------- 6.428,92 € 

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 49.204,52 € 

Despesas pagas -------------------------------------------------------------- 19.428,35 € 

 

Saldo à data de 31-03-2019 ------------------------------------------------- 36.205,09 € 

(Este saldo inclui o valor de 25.224,28 €, referente ao adiantamento por parte do IFAP relativo às 

Candidaturas de limpeza e ordenamento florestal a executar) 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Labruja, 17 de Abril de 2019 

   O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
     (José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


