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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

01-09-2018 a 30-11-2018 
 
 

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

No período compreendido entre o dia 01 de Setembro de 2018 e o dia 30 de Novembro de 
2018, destacaram-se as seguintes deliberações desta Junta de Freguesia: 
  
 

� Deliberada e aprovada a adjudicação da empreitada de construção de um aqueduto na rua 

de São João, para escoamento de águas bravas, à empresa “Construções João Mendes & 

Filhos, Lda.”; 

� Aprovação e adjudicação ao coveiro “António Teixeira”, do serviço de requalificação e 

reconversão das duas sepulturas da Freguesia que albergam anteriores Párocos desta 

Freguesia, através da exumação das mesmas e criação de uma sepultura com condições 

para acondicionar os restos mortais lá existentes e espaço para servir novas intenções; 

� Inserido num plano de intervenção e requalificação do percurso do caminho Português de 

Santiago, foi deliberado e aprovado por este executivo a beneficiação do espaço 

envolvente à capela de S. Sebastião, através da aquisição de material para a mesma obra; 

� Deliberado e aprovado proceder à renovação da assinatura do site da Junta de Freguesia à 

empresa “Freguesias de Portugal”; 

� Na sequência das candidaturas aos programas CEI e CEI+, foi deliberado e aprovado por 

unanimidade proceder ao pagamento de formação profissional em “Segurança nos 

Trabalhos com Equipamentos Agrícolas e Florestais”, assim como os seguros necessários 

para o efeito;  

� Deliberado e aprovado adjudicar à empresa “Rádio Luz” o serviço de iluminação de Natal 

da sede desta Junta de Freguesia e Igreja Paroquial; 

� Deliberado e aprovado conceder um apoio financeiro à Associação dos Amigos dos 

Animais de Rua; 
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� Deliberado e aprovado o pagamento das cotas à AFL – Associação Florestal do Lima, 

referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018; 

� Deliberada e aprovada a compra de agendas para os membros da Assembleia de 

Freguesia; 

� Deliberada e aprovada a aquisição de uma viatura de caixa aberta e um soprador 

profissional, para apoio nos serviços desta autarquia; 

 

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;  

� Reuniões com o Município de Ponte de Lima; 

� Pagamento honorários processo judicial “São João”; 

� Diversas reuniões com a Associação Florestal do Lima; 

 

Situação Financeira da Autarquia: 
 

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

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 15.454,46 € 

Despesas pagas --------------------------------------------------------------- 28.532,01 € 

 

Saldo à data de 30-11-2018 --------------------------------------------------- 6.428,92 € 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Labruja, 16 de Dezembro de 2018 

   O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
     (José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


