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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

01-04-2019 a 31-05-2019 
 
 

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

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

 Adjudicado serviço de manutenção mecânica ao veículo KIT de Incêndio desta autarquia; 

 Apoio financeiro, no valor de 25€, à Associação Desportiva os Limianos na organização 

do IX Torneio Internacional de Futebol Vila de Ponte de Lima - SUB-12;   

 Aprovada, deliberada e efectivada a adesão desta Junta de Freguesia à qualidade de sócio 

da “Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima”, com 

uma cotização anual de 60€; 

 Aprovado e autorizados os pedidos efectuados pelo “Moto Clube Amigos das Duas 

Rodas” e pelo “Grupo aTTascados” para a realização da “XVII Coura TT” e “aTTascados 

2019”, com passagem por caminhos florestais e trilhos do baldio desta freguesia; 

 Aprovadas e deliberadas várias alterações de concessões de sepulturas familiares no 

cemitério desta Freguesia;  

 Renovação da anuidade do programa informático GesCanídeo e GesCemitério; 

 Aprovado o relatório final relativo ao Concurso Público N.º 1/2019 - Instalação de 

povoamentos florestais no Baldio da Labruja, assim como posterior adjudicação de ambos 

os lotes à empresa Alexandre Barbosa Borges, SA.; 

 Aprovada a aquisição de um termoacumulador e restantes materiais inerentes à sua 

instalação, à empresa Sanipires – sanitários, Lda, no montante de trezentos e oitenta e oito 

euros e catorze cêntimos; 

 Aprovada a aquisição de uma máquina roçadora Kawasaki e reparação de máquina 

roçadora Efco à empresa Casa das Máquinas – João Silva e Sérgio, Lda, pelo montante de 

quatrocentos e vinte euros e cinquenta e três cêntimos; 
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 Reparação da viatura Mitsubishi e aferição do tacógrafo da viatura Hyundai, à empresa 

Auto-Limiana, Lda, pelo valor de seiscentos e quarenta e nove euros e dois cêntimos; 

 Aprovado por unanimidade a aquisição da “Formação Profissional de Segurança nos 

Trabalhos com Equipamentos Agrícolas e Florestais” para o prestador de serviços Manuel 

Alves à empresa Encontre, pelo valor de oitenta euros; 

 

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; 

 Diversas reuniões com a Associação Florestal do Lima; 

 Diligências necessárias ao Ato Eleitoral para as Eleições Europeias 

 

Situação Financeira da Autarquia: 
 

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

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 12.571,10 € 

Despesas pagas ---------------------------------------------------------------- 7.948,10 € 

 

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

(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, 14 de junho de 2019 

   O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
     (José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


