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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

01-06-2019 a 31-08-2019 
 
 

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

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

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

S. Bartolomeu do Mar e Quinta da Malafaia; 

� Deliberados, aprovados e executados os novos procedimentos relativos ao programa de 

candidaturas a apoios agrícolas na utilização dos baldios desta Freguesia; 

� Aprovada a dinamização de nova candidatura ao “Programa Valorizar – Linha de 

Apoio à Valorização Turística do Interior” ; 

� Aprovado o pedido desta autarquia ao Município de Ponte de Lima, para o reforço de dois 

contentores de lixo comum, no Parque de Lazer da Várzea e Praia Fluvial do Pé do 

Negro;  

� Deliberado e aprovado o contrato de fornecimento de água da rede municipal e respetiva 

instalação na Sede desta Junta de Freguesia; 

� Aprovada e dinamizada mais uma candidatura ao programa “Voluntariado Jovem para a 

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

Desporto e Juventude, I.P., envolvendo 14 jovens entre os 18 e os 30 anos; 

� Aprovada e dinamizada nova candidatura ao programa Contrato de Emprego Inserção 

(CEI), promovido em parceria com o 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 
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ao transporte escolar para o ano lectivo 2019/20, para posterior apreciação e votação da 

mesma pela Assembleia de Freguesia; 

� Deliberada e Aprovada a proposta de rejeição à “Atribuição de direitos de prospecção e 

pesquisa de depósitos minerais de Lítio e minerais associados” para posterior 

apreciação e votação da mesma pela Assembleia de Freguesia; 

� Colaboração financeira à Associação de Pais do Jardim de Infância para apoio à época 

balnear 2019; 

� Conclusão das obras de beneficiação do edifício da Antiga Escola Primária desta 

Freguesia de Labruja, para dinamização de programas de apoio aos Pais na ocupação de 

tempos livres dos filhos, nos períodos extra-escolares; 

� Aprovado e efectuado o pedido para a inclusão de um novo horário de autocarro, em 

período de férias escolares, no novo contrato da rede de transportes públicos, de modo a 

servir as possíveis deslocações à sede de Concelho do programa “Férias Divertidas”; 

� Aquisição de várias placas de identificação toponímica; 

� Aprovação e apoio em mais uma Caminhada Solidária pela Liga Portuguesa Contra o 

Cancro organizada pelo Grupo de Jovens desta Freguesia; 

� Adjudicado serviço de troca de pneus ao veículo KIT de combate a incêndio; 

� Colaboração e apoio na empreitada de manutenção da rede viária Municipal e Vicinal; 

� Aprovado e efectuado o pedido ao Município, para cedência de cubo em granito para 

beneficiação do espaço exterior da Antiga Escola Primária; 

� Aprovado e elaborado o pedido de consulta prévia para Beneficiação da Travessa da 

Gávia e Rua da Capela de Nossa Senhora de Guadalupe (parte), após verba já 

aprovada pelo Município; 

 
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;  



 
 
           
 
 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE LABRUJA 
 

 

     
______________________________________________________________________________________________ 

 
Rua do Santuário do Senhor do Socorro, nº 1608  * 4990-655 Labruja   *  Telefone: 258 757 156  * Telemóvel: 966487071 * 

E-mail: juntafreguesia.labruja@gmail.com  
 

� Participação no evento “Mesa dos 4 Abades”, a convite das respetivas Autarquias; 

� Diversos contactos com o Município de Ponte de Lima e a empresa Tecnibraga, visando 

uma nova candidatura desta Autarquia ao “Programa Valorizar – Linha de Apoio à 

Valorização Turística do Interior” ; 

� Divulgação e apoio na operacionalização do programa de ocupação de tempos livres 

“Férias Divertidas-Verão 2019”; 

� Presença na inauguração do monumento de homenagem a “Zé Cachadinha”, a convite da 

Autarquia vizinha de Bárrio e Cepões; 

� Dinamização e acompanhamento das equipas que participaram e participam no programa 

“Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, promovido e comparticipado pelo 

IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.; 

 

 

Situação Financeira da Autarquia: 
 

Saldo à data de 31-05-2019 ------------------------------------------------- 40.828,09 € 

Receitas arrecadadas --------------------------------------------------------- 37.895,10 € 

Despesas pagas --------------------------------------------------------------- 25.334,01 € 

 

Saldo à data de 31-08-2019 ------------------------------------------------- 53.389,18 € 

(Este saldo inclui os valores de 25.224,28 € e 21.825,30 € referentes aos adiantamentos por parte do IFAP 

relativos às Candidaturas de limpeza e ordenamento florestal a executar). 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Labruja, 02 de Setembro de 2019 

   O Presidente da Junta, 

 ______________________________________________ 
    (José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


