
Reunião de Junta

30 de Maio de 2015

Deliberações

1 – Atribuir um subsídio no valor de 300,00 € aos Bombeiros Voluntários de Barcelos, 
na sequência do pedido formulado, para apoio à instituição, na manutenção dos meios 
de prontidão adequados, tendo em conta que a freguesia de Feitos está abrangida pela 
área de atuação desta corporação.

2 – Deliberado aceitar  a  publicação  do fascículo dedicado à  Freguesia  de Feitos,  à 
semelhança  do  que  já  aconteceu  com  Vila  Cova,  na  sequência  do  proposto  pela 
Direcção do Jornal de Barcelos.

3  -  Atribuir  uma  verba  de  125,00  €  à  Associação  “Experienciar”,  para  apoio  na 
organização do “II Passeio de Bicicletas Antigas” a realizar em Vila Cova, aquando da 
“Festa de S. Brás”.

4 - Atribuir uma verba de 250,00 € para apoio à organização da “Festa de S. Brás”, em 
Vila Cova.

5 - Atribuir uma verba de 100,00 € para apoio à organização das “Festas de S. João”, do 
Lugar das Barreiras, em Vila Cova.

6 - Suportar a despesa de contratação do animador (Loureiro), no valor de 550,00 € 
como colaboração na organização da VII Concentração de Carros Antigos e Clássicos, 
em Vila Cova, e ainda, assumir o custo de uma tarja publicitária para colocar em Feitos.

7 – Deliberado não prosseguir com a candidatura ao “Espaço do Cidadão”, nos moldes 
propostos, na sequência da reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, onde 
foram  dadas  explicações  adicionais,  a  todas  as  Juntas  de  Freguesia  que  tinham 
efectuado a pré-adesão.

8 - Adjudicar a empreitada de "Alargamento e Beneficiação da Rua do Escadório em 
Vila Cova – 1.ª Fase", pelo valor de 2.816,80 € (+ 6% IVA), à empresa “Miranda Alves 
& C.ª, Lda.”.

9  -  Adjudicar  a  empreitada  de  "Melhoramento  de  Caixas  de  Drenagem  de  Águas 
Pluviais em Diversos Locais de Vila Cova", pelo valor de 1.500,00 € (+ 6% IVA), à 
empresa “Miranda Alves & C.ª, Lda.”.

10  -  Atribuir  um  donativo  de  250,00  €,  à  Associação  “Tertúlia  Barcelense”,  para 
comparticipação nas actividades de apoio social desenvolvidas por esta instituição, na 
sequência do pedido formulado.
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