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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

01-09-2019 a 30-11-2019 
 
 

 
Exmo.(a) Membro da Assembleia de Freguesia de Labruja, 
 
 
No período compreendido entre o dia 01 de Setembro de 2019 e o dia 30 de Novembro de 
2019, destacaram-se as seguintes deliberações desta Junta de Freguesia: 
  
 

 Aprovada a aquisição de material para a construção de carro alegórico, alusivo ao 

Santuário do Senhor do Socorro, para divulgação nas Feiras Novas 2019 e seguintes; 

 Aprovada e dinamizada a participação no Cortejo das Feiras Novas 2019; 

 Desenvolvidas as diligências necessárias para o Ato Eleitoral para a Assembleia da 

República do dia 06-10-2019; 

 Inicio dos trabalhos para Beneficiação da Travessa da Gávia e Rua da Capela de Nossa 

Senhora de Guadalupe (parte), após verba já aprovada pelo Município; 

 Aprovada criação de vídeo promotor da Candidatura Programa Valorizar, para 

apresentação na reunião do Turismo de Portugal, em Lisboa, assim como posterior 

reformulação e alocação no site da Junta de Freguesia; 

 Dinamizada e entregue nova candidatura à Recuperação de Moinhos de Água e 

Construção de Passadiços no Rio Labruja, inserida no “Programa Valorizar – Linha de 

Apoio à Valorização Turística do Interior” (prazo limite 29-11-2019); 

 Deliberado e aprovado adjudicar à empresa “Rádio Luz” os serviços de iluminação de 

Natal; 

 Aprovada a cedência do espaço da Antiga Escola Primária, em períodos previamente 

acordados, para prestação de serviços de explicações escolares a crianças e jovens, 

(posterior apreciação e votação da mesma pela Assembleia de Freguesia); 

 Aprovada a aquisição de quadros cerâmico, cortiça, suporte de videoprojector e estores 

para as Instalações da Antiga Escola Primária; 
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 Aprovada a assinatura de Protoloco com a Instituição de Ensino COOPETAPE visando a 

colaboração na obtenção de novas habilitações escolares a jovens e adultos, com a 

aplicação do Programa QUALIFICA, através da cedência das instalações da Antiga 

Escola Primária, (posterior apreciação e votação da mesma pela Assembleia de 

Freguesia); 

 Aprovada a realização da V ROTTA HARDWAYTTEAM 2019. A presença da viatura 

do KIT de combate a incêndios não foi necessária tendo em conta as condições 

meteorológicas; 

 Aprovada a contratação de uma colaboradora, em regime de tarefa de prestação de 

serviços, para assegurar o apoio nos serviços de limpeza e manutenção da rede viária; 

 Aprovados e adjudicados os trabalhos de limpeza de vários caminhos florestais à empresa 

FILIPE MANUEL CUNHA, UNIP., LDA, num total 8,5 km; 

 No seguimento do sucesso da edição do Programa Férias Divertidas – Verão 2019, foi 

deliberado e aprovado o Programa de Férias Divertidas – NATAL 2019; 

 Deliberada e aprovada a compra de agendas para os membros da 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 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” – reunião na sede do Turismo de Portugal em 

Lisboa; 
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 Reuniões com AFL; ICNF e ABB Florestas relativamente ao acompanhamento dos 

trabalhos de limpeza e ordenamento da floresta, das candidaturas em curso; 

 Divulgação e operacionalização do programa de ocupação de tempos livres “Férias 

Divertidas- NATAL 2019”; 

 Seleção de candidatos no âmbito do programa Contrato de Emprego Inserção (CEI), 

promovido em parceria com o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

 

 

 

Situação Financeira da Autarquia: 
 

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

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 19.419,23 € 

Despesas pagas -------------------------------------------------------------- 24.192,34 € 

 

Saldo à data de 30-11-2019 ------------------------------------------------- 48.616,07 € 

(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 em execução). 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Labruja, 05 de Dezembro de 2019 

   O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
(José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


