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Reunião de Junta

28 de Junho de 2016

Deliberações

1 – Deliberado atribuir um apoio financeiro no valor de 200,00 € aos Escuteiros de
Vila Cova, no âmbito de uma viagem a ser realizada à Madeira (Funchal) de 23 a
31 de Agosto de 2016, enquadrada no intercâmbio com os escuteiros locais.

2 - Deliberado realizar o Passeio Sénior da União das Freguesias, nos moldes do
ano anterior, sendo que este ano ocorrerá no dia 31 de Julho, com destino ao
Túnel  do  Marão,  ficando  a  cargo  da  empresa  “JAF  VIAGENS”,  de  Joaquim
Azevedo Ferreira, a organização do programa e dos meios necessários para a
realização do evento.

3  -  Deliberado avaliar  a  estimativa  de  custo  para  uma eventual  execução da
empreitada de uma rampa de acesso no cemitério de Vila Cova.

4 - Deliberado realizar a empreitada de “Execução de muro de alargamento na
Rua das Barreiras, em Vila Cova.”

5 - Deliberado transferir as verbas para as Associações da Freguesia, de acordo
com o estipulado nos Protocolos de Colaboração para apoio às atividades das
mesmas.
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6  -  Deliberado  emprestar  as  carrinhas  à  Associação  Experienciar  para  a  III
Concentração e Passeio de Bicicletas Antigas e para o Trail S. Gonçalo.

7 -  Deliberado executar um quadro de honra de homenagem aos 40 anos de
democracia em Vila Cova e Feitos, cujo custo se estima em 700€.

8 – Deliberado aprovar o pedido do Senhor Ricardo Jorge Miranda Faria para
averbamento da sepultura n.º 179, do talhão E, do cemitério de Vila Cova, (que se
encontra em nome do seu pai), para seu nome, na sequência do processo de
partilha de que é herdeiro.
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