
Reunião de Junta

28 de Fevereiro de 2014

Deliberações

1 -  Modificações ao orçamento de 2014 conforme se descrimina:  Alteração n.º  1  – 
reforço do projeto do PPI n.º 16 no valor de 1.000,00 € e diminuição do projeto n.º 32 
no mesmo valor.

2  –  Organizar  processo  e  pedir  propostas,  para  realização  da  empreitada  de 
“Reconstrução de Muro de Suporte e Pavimento na Rua da Portela, Junto ao Ribeiro do 
Sapogal, em Vila Cova”.

3  -  Adjudicação  de  Programas  “POCAL”,  “ANIMAIS”,  CEMITÉRIOS”  e 
“IMOBILIZADO/PATRIMÓNIO” à empresa “J. Canão, Lda”, pelo valor de 857,50 € 
(oitocentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce o valor do 
IVA à taxa legal em vigor, adicionado de uma renda mensal de 44,33 € (quarenta e 
quatro euros e trinta e três cêntimos) ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em 
vigor, para alojamento em Data Center.

4 – Ficou decidido que, na sequência do pedido da Casa do Povo de Vila Cova, lhes 
serão entregues as Chave das Instalações onde funcionou a sede da Junta de Freguesia, 
assim como, o espólio e documentação que se encontra na posse desta, após a realização 
de um inventário conjunto.

5 – Na sequência do pedido da APVG (Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra), 
delegação de Barcelos, foi atribuído um subsídio de 100,00 € (cem euros), para ajuda na 
construção de um memorial aos combatentes do Ultramar, já aprovado e comparticipado 
pelo Município de Barcelos, tendo em consideração que tanto Vila Cova como Feitos, 
tiveram lá vários militares, tendo inclusivamente falecido dois de Vila Cova.

6  –  Contratação  do  artista  “Pedro  Cachadinha”,  pela  importância  de  500,00  € 
(quinhentos  euros),  no  âmbito  do  apoio  concedido  na  realização  da  habitual 
concentração anual de carros antigos e clássicos, que se realizará em 29/Jun/2014, em 
virtude de este evento ter vindo a ganhar notoriedade ano após ano, tendo já merecido 
destaque por duas vezes na Revista “Topos & Clássico”.

7 – A Sr.ª  Arminda da Costa  Fernandes  Meira,  solicitou  à  Junta  de  Freguesia  que, 
procede-se  ao  aditamento  do  Alvará  n.º  53/1990  referente  à  sepultura  n.º  243, 
pertencente ao seu falecido marido, João Gonçalves Rodrigues, que passa agora para o 
seu nome, de acordo com a escritura de partilha entregue juntamente com o pedido. 
Deste modo, ficou deliberado emitir o respectivo aditamento ao alvará.


