
Reunião de Junta

29 de Novembro de 2014

Deliberações

1 – Aprovar as alterações ao orçamento de 2014 conforme se segue: Alteração n.º 12 – 
reforço da rúbrica 020201 no valor de 500,00 € e diminuição da rúbrica 010107 no 
mesmo valor;  Alteração n.º  13 -  reforço da rúbrica 020121 no valor  de 200,00 € e 
diminuição da rúbrica 010107 no mesmo valor; Alteração n.º 14 - reforço da rúbrica 
02010299  no  valor  de  20,00  €  e  diminuição  da  rúbrica  010107  no  mesmo  valor; 
Alteração n.º 15 - reforço da rúbrica 02020301 no valor de 1.000,00 € e diminuição da 
rúbrica 010107 no mesmo valor; Alteração n.º 16 - reforço do projeto do PPI n.º 26 no 
valor de 5.000,00 € e diminuição do projeto n.º 27 no mesmo valor; Alteração n.º 17 - 
reforço  dos  projetos  do  PPI  n.º  05  e  06  nos  valores  de  1.200,00  €  e  5.000,00  € 
respetivamente e diminuição do projeto 09 no valor de 6.200,00 €.

2 - Adjudicar a empreitada de "Reformulação do Piso do Campo de Jogos da Escola 
EB1 de Feitos”,  pelo valor  de 3.442,60 € (+ 6% IVA), à  empresa “Hortodonorte  – 
Jardinagem,  Lda.”,  conforme proposta,  com uma comparticipação  da  Associação  de 
Pais  de  1.500,00  €,  a  deduzir  nas  três  transferências  do  protocolo  do  ano  letivo 
2014/2015, de 500,00 € cada, conforme acordo previamente estabelecido com a Direção 
desta Associação.

3 - Deliberado executar a iluminação de Natal nos mesmos moldes do ano passado, pelo 
valor de 1.000,00 € + IVA.

4 -  Deliberado atribuir  um subsídio  no  valor  de  100,00 €  para  apoio  no custo  das 
Festividades  em honra de  Nossa Sr.ª  da Conceição,  a  realizar  entre  o  dia  5  e  8  de 
Dezembro de 2014, no Lugar de Mareces em Vila Cova.

5 – Deliberado atribuir uma comparticipação de 1.500,00 € a dividir em três tranches 
trimestrais,  aos  Bombeiros  Voluntários  de Barcelinhos,  para  ajuda na  construção do 
novo quartel, tendo em consideração que apenas a freguesia de Vila Cova está abrangida 
pela área de atuação desta corporação humanitária.

6 - Decidido avançar com a execução das placas necessárias para a sinalização dos 16 
novos topónimos aprovados para Vila Cova.
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