
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA E FEITOS

JUNTA DE FREGUESIA

_________________________________________________________________________

Reunião de Junta

29 de Novembro de 2016

Deliberações

1 – Deliberado aprovar as Opções do Plano de Atividades e do Orçamento para o
ano 2017.

2  -  Deliberado  renovar  as  avenças  relativas  às  prestações  de  serviços  de
contabilidade e de consultadoria e apoio jurídico, para o ano económico de 2017,
nos mesmos moldes anteriores.

3 - Deliberado adjudicar a empreitada de “Pavimentação de Alargamento na Rua
Severino Cachada e Pavimentação de Parte da Rua da Serra em Vila Cova”, pelo
valor de 5.700,00 € + IVA (6%), à empresa “Martins & Filhos, S.A.”.

4  -  Deliberado  adjudicar  a  empreitada  de  “Construção  de  Casa  Mortuária  e
Sanitários Públicos em Feitos – 3.ª Fase”, pelo valor de 9.136,55 € + IVA (6%), à
empresa “Miranda Alves & C.ª, Lda.”.

5  -  Deliberado adjudicar  a  empreitada de “Recuperação do Jazigo  N.º  23  do
Talhão  A do  Cemitério  de  Vila  Cova”,  pelo  valor  de  800,00  €  +  IVA (6%),  à
empresa “Marmoviana, Lda.”.

6 - Deliberado atribuir um apoio financeiro no valor de 600,00 € ao GDF – Grupo
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Desportivo de Feitos, para o equipamento desportivo da época 2016/2017.

7 – Deliberado aprovar o pedido da Senhora Maria Manuela Vilas Boas Faria,
para averbamento do Alvará referente à sepultura n.º 239 (Talhão F), do cemitério
de Vila Cova, por partilha de bens da herança de seus pais, conforme extrato da
escritura apresentada.

8  -  Deliberado  aprovar  as  modificações  ao  orçamento  de  2016  conforme  se
descrimina: Alteração n.º 1 – reforço da rubrica 020217 no valor de 3.200,00 € e
diminuição  da  rubrica  02020301  no  valor  de  3.200,00  €;  alteração  n.º  2  –
diminuição da rubrica 02020302 no valor de 3.350,00 € e reforço das rubricas
010107 no valor de 1.100,00 €, 0103050202 no valor de 60,00 €, 020121 no valor
de 310,00 €, 02020303 no valor de 1.150,00 €, 02020309 no valor de 720,00 € e
020213 no valor de 10,00 €; alteração n.º 3 – diminuição das rubricas 02020301
no valor de 3.920,00 € e 02020302 no valor de 1.000,00 € e reforço das rubricas
020214 no valor de 3.720,00 €, 0602030501 no valor de 400,00 € e 0602030503
no valor de 800,00 € e alteração n.º 4 – diminuição do projeto do PPI n.º 05 no
valor  de  26.300,00 €  e  reforço  dos projetos  03,  06,  32  e  40,  nos valores  de
1.050,00 €, 10.500,00 €, 14.000,00 € e 750,00 €, respetivamente.
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