
Reunião de Junta

22 de Junho de 2014

Deliberações

1 – Adjudicar a Empreitada de “Execução de Muro de Vedação em Alvenaria de Pedra” 
para alargamento da Rua da Serra, à empresa “Miranda Alves & C.ª, Lda.”, pelo valor 
de 3.500,00 € (Três mil e quinhentos euros) acrescida do IVA (6%).

2 – Adjudicar a Empreitada de “Construção de Muro de Suporte da Travessa do Casal, 
em Feitos” à empresa “Sá Rosas & Batista, Lda.”, pelo valor de 5.150,00 € (Cinco mil 
cento e cinquenta euros) acrescida do IVA (6%).

3 – Aprovação da 2.ª Revisão ao Orçamento de 2014.

4 - Deliberado transferir as verbas para as Associações da Freguesia de acordo com o 
estipulado nos Protocolos de Colaboração e Apoio às Atividades das mesmas.

5 - Deliberado prestar apoio técnico ao MARCA, na elaboração do projeto do parque de 
estacionamento e o fornecimento do levantamento topográfico geral das instalações, no 
valor de 185,00 € (cento e oitenta e cinco euros) ao qual acresce o valor do IVA (23%), 
com o objetivo de remodelar e licenciar as mesmas.

6 - O Presidente informou relativamente ao apoio prestado ao Agrupamento de Escolas 
de Vila Cova na Organização do evento “Arraial Minhoto – 2014”, designadamente na 
criação de parques de estacionamento de apoio ao evento.

7 - O Presidente informou que foi alcançado um acordo com o Senhor Fernando Matos 
e restantes moradores da Travessa das Alminhas em Feitos, de forma a solucionar o 
alargamento do arruamento, onde o senhor Fernando Matos assumiu todos os encargos 
da Obra de Construção do Muro de Suporte/Vedação, e a Junta ficou encarregue do 
sistema de drenagem das águas pluviais.

8 - Decidido promover o Passeio da Freguesia no próximo dia 7 de Setembro.

9 - Durante os meses de Junho e Julho vão realizar-se na freguesia os seguintes eventos, 
“Expedição  ao  S.  Gonçalo  (Trail  e  Caminhada)  ”  a  realizar  no  dia  29  de  Junho, 
“Freguesia  em Festa”  a  realizar  nos  dias  28  e  29  de  Junho,  “IV Concentração  de 
Clássicos de Vila Cova e Feitos” a realizar no dia 29 de Junho, “1º Passeio de Bicicletas 
Antigas e Clássicas” a realizar no dia 12 de Julho.
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