
Reunião de Junta

29 de Julho de 2014

Deliberações

1 – Aprovação das alterações ao orçamento de 2014 conforme se segue: Alteração n.º 4 
– reforço do projeto do PPI n.º 35 no valor de 1.300,00 € e diminuição do projeto n.º 32 
no mesmo valor; Alteração n.º 5 – reforço da rúbrica 010206 no valor de 200,00 € e 
diminuição da rúbrica 020214 no mesmo valor; Alteração n.º  6 – reforço da rúbrica 
020219  no  valor  de  500,00  €  e  diminuição  da  rúbrica0202014  no  mesmo  valor; 
Alteração n.º 7 – reforço da rúbrica 020214 no valor de 1.000,00 € e diminuição da 
rúbrica 02020301 no mesmo valor; Alteração n.º 8 – reforço da rúbrica 020201 no valor 
de 2.000,00 € e diminuição da rúbrica 02020301 no mesmo valor; Alteração n.º 9 – 
reforço da rúbrica 020220 no valor de 1.000,00 € e diminuição da rúbrica 02020301 no 
mesmo valor.

2 - Adjudicar a Obra de “Reforço de drenagem na Rua José Joaquim do Vale e Rua das 
Barreiras, em Vila Cova”, à empresa “Sá Rosas e Batista, Lda.” pelo valor de 3.410 € + 
IVA.

3 - Deliberado avançar com o Passeio Convívio para a “Juventude Sénior” da União de 
Freguesias,  a  realizar  no  dia  7  de  Setembro,  ficando  a  cargo  da  empresa  “JAF 
VIAGENS” de  Joaquim Azevedo  Ferreira  a  organização  do  programa e  dos  meios 
necessários para a realização do evento, estimando-se um custo global de 5.500 €.

4  -  Proposta  “Sou de  Barcelos  Sou Gilista”  apresentada  às  Juntas  de  Freguesia  de 
Barcelos para patrocinar o Gil Vicente Futebol Clube, onde constam 3 pack’s, um de 
1.000 €,  outro de 1.500 € e  outro de 2.000 €,  com algumas  contrapartidas  para  as 
freguesias e para a população. Deliberado não acolher a proposta uma vez que existem 
bastantes carências no território da união, que implicam despesas mais prementes.

5 - Ao pedido do jovem cidadão “André Filipe Meira Azevedo“, de Vila Cova, que tem 
como  atividade  a  prática  de  canoagem,  tendo  em  conta  que  tem  a  deslocação  ao 
estrangeiro para representação Nacional no Campeonato da Europa, deliberou-se por 
unanimidade atribuir  450 € à Associação “Grupo Cultural  Desportivo Recreativo de 
Gemeses” para apoio nos respetivos custos, tendo em conta que o pedido foi de 875 €.

6 - Adjudicar a Obra de “Alargamento com Reconstrução de Muro de Pedra na Rua 
Padre  Paulino  Ribeiro,  Junto  à  Ponte  de  Enxate”,  à  empresa  “Manuel  Figueiredo 
Ramalho, Unipessoal, Lda.” pelo valor 3.000 €.
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7 - Deliberado avançar com o processo da Obra de Pavimentação da Rua da Ponte Velha 
e Rua do Souto da Ponte.

8 - O Senhor António Marinho Silva Dias reclama a limpeza da Rua do Pavilhão e 
menciona também o perigo da existência de um depósito de gás junto ao Pavilhão da 
EBS, por existir um silvado no terreno adjacente. Deliberado enviar os Trabalhadores ao 
serviço da Junta para efetuar a limpeza com a brevidade possível.
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