
Reunião de Junta

17 de Outubro de 2014

Deliberações

1 – Aprovação das alterações ao orçamento de 2014 conforme se segue: Alteração n.º 10 
– reforço  das  rúbricas  02020302 e  020214 nos  valores  de 1.000,00 € e  1.500,00 € 
respetivamente e diminuição da rúbrica 020202 no valor de 2.500,00 €; Alteração n.º 11 
– reforço da rúbrica 0602030501 no valor  de 2.200,00 € e  diminuição das  rúbricas 
01030901, 020108, 020211 e 020217 nos valores de 1.000,00 €, 400,00 €, 350,00 € e 
450,00 € respetivamente.

2 - Adjudicar a empreitada de "Pavimentação na Rua Padre Paulino Ribeiro em Vila 
Cova", pelo valor de 26.563,05 € (+ 6% IVA), à empresa “Martins & Filhos, S.A.”, 
conforme proposta apresentada e na sequência da atribuição do respetivo subsídio por 
parte do Município.

3 - Adjudicar a empreitada de "Construção de Muro na Rua do Mosteiro de Banho, em 
terreno cujo proprietário cedeu para alargamento do arruamento, na designada Quinta de 
Banho, em Vila Cova", pelo valor de 12.840,00 € + IVA (6%), à empresa “Miranda 
Alves & C.ª, Lda.”, conforme sua proposta e na sequência da atribuição do respetivo 
subsídio por parte do Município.

4 - Adjudicar a empreitada de "Regularização dos Estragos Causados Pela Intempérie de 
22/Out/2013, no Acesso às Cascatas do Ribeiro do Sapogal e Outros Arruamentos em 
Vila Cova”, pelo valor de 7.980,35 € + IVA (6%), à empresa "Irmãos Barreto, Lda.".

5 -  Deliberado renovar os protocolos existentes com as associações nos moldes dos 
anteriores,  tendo  por  base  transferência  de  competências  atribuída  no  âmbito  do 
designado “protocolo dos 200%”.

6  -  Deliberado  atribuir  um apoio  de  1.000,00  €  ao  “MARCA”  para  patrocínio  do 
equipamento.

7  -  Deliberado  atribuir  um subsídio  de  300,00  €  à  associação  “Experienciar”  para 
comparticipação  nos  custos  da  organização  dos  eventos  realizados  no  território  da 
União de Freguesias, durante o ano de 2014.

8 - Averbar o jazigo/capela n.º 1 do cemitério de Feitos, a favor de Ilda de Sousa Araújo, 
bem como, a sepultura n.º 27 do talhão 1.º Esquerdo do mesmo cemitério, a favor de 
Georgina Sameiro Sousa Araújo.
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