
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA E FEITOS

JUNTA DE FREGUESIA

_________________________________________________________________________

Reunião de Junta

29 de Outubro de 2016

Deliberações

1 – Deliberado adjudicar a empreitada de “Execução de Coletor de Águas Pluviais
na Rua Campa dos Inocentes em Vila Cova e Outros Trabalhos em Feitos”, pelo
valor de 3.850,00 € + IVA (6%), à empresa “Sá Rosas & Batista, Lda.”.

2  -  Deliberado  adjudicar  a  empreitada  de  “Entrada  Para  o  Pavilhão
Gimnodesportivo  a  Partir  do  Novo  Arruamento  em  Vila  Cova”,  pelo  valor  de
3.570,00 € + IVA (6%), à empresa “Miranda Alves & C.ª, Lda.”.

3 - Deliberado atribuir um apoio de 1.000,00 € ao “MARCA”, para patrocínio do
equipamento  e  cedência  da  carrinha  Ford  Transit,  para  a  época  desportiva
2015/2016.

4 - Depois de efetuados os esclarecimentos necessários, foi deliberado atribuir
um montante anual no valor de 7.500,00 € à Associação de Pais e Diretor da
EBS, distribuídos em três tranches, na sequência da vinda dos alunos de Feitos
para esta escola.

5  -  Deliberado  manter  o  valor  das  verbas  transferidas  anualmente  para  a
Associação de Pais do JI de Vila Cova, no valor de 5.430,00 €, distribuído em três
tranches a transferir ao longo do ano letivo 2016/2017.
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6 - Na sequência do flagelo dos incêndios ocorridos no verão de 2016 em Vila
Cova e Feitos, a Câmara Municipal de Barcelos apresentou a proposta à Junta
para a realização da comemoração do Dia da Árvore nos Feitos, junto ao campo
de futebol. A Junta deliberou por unanimidade apoiar esta iniciativa contribuindo
com os trabalhos de limpeza do espaço onde as comemorações irão ter lugar,
através dos funcionários ao serviço desta junta.

7 - Deliberado apoiar a ideia dos escuteiros para homenagear os Bombeiros e
demais instituições oficiais, Agricultores, Empresas e Pessoas que contribuíram
na luta contra o flagelo dos incêndios florestais de 2016. Essa homenagem terá
lugar na semana a seguir ao Dia da Árvore e a homenagem será assinalada com
a colocação de uma chapa com a inscrição de nomes, que será colocada numa
zona intermédia entre Vila Cova e Feitos.

8  -  Deliberado  executar  a  iluminação  de  Natal  nos  mesmos  moldes  do  ano
anterior.

9 – Deliberado aprovar o pedido do Senhor Adelino Figueiredo Gonçalves, para
averbamento do Alvará referente à sepultura n.º 91 (Talhão c), do cemitério de
Vila Cova, por partilha de bens da herança de seus pais, conforme extrato da
escritura apresentada.
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