
ATA Nº 10/2021 

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, o executivo da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Anços, reuniu na sede da Junta de Freguesia por convocatória do presidente, para cumprir a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1. Segunda alteração ao orçamento das despesas e ao plano plurianual de investimentos; 
2. Aquisição de chafariz para colocar na Rua da Fonte em Vila Nova de Anços; 
3. Atribuição de apoio à secção de pesca da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 
4. Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Anços. 

 

Relativamente ao ponto 1) tendo em conta que o valor orçamentado para as intervenções realizadas em 

arruamentos já se está a tornar insuficiente face às necessidades, uma vez que já no presente ano foram 

realizadas várias intervenções na Freguesia, nomeadamente no que diz respeito à abertura e 

desobstrução de valetas para drenagem de águas, o executivo tendo em conta as necessidades atuais 

deliberou por unanimidade reforçar a rúbrica da despesa 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras 

complementares com o montante de € 650,00 retirando o mesmo valor na rubrica da despesa 

0701030100 instalações de serviços, bem como alterar o Plano Plurianual de Investimentos de acordo 

com as alterações feitas nas referidas rubricas da despesa.  

Quanto ao ponto 2), na sequência da decisão já assumida pelo executivo aquando da realização do 

orçamento de 2021 e em Assembleia de Freguesia, para a colocação de uma nova fonte no local onde 

se situava a antiga “Fonte das Chadas”, executivo após várias consultas ao mercado deliberou por 

unanimidade adquirir à empresa O Sonho do Meu Lar, um chafariz em pedra pelo valor de € 120,00 já 

com IVA incluído. 

Relativamente ao ponto 3), face ao pedido de apoio solicitado pela secção de pesca da Casa do Povo de 

Vila Nova de Anços, para a realização de um concurso de pesca a realizar no Rio Arunca em Vila Nova 

de Anços no próximo 13 de Junho, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio monetário de 

€ 100,00 para a realização do concurso e proceder à limpeza da pista de pesca. 

Quanto ao ponto 4), na sequência de um pedido de apoio formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial de 

Vila Nova de Anços, para a realização de um “Concerto Mariano”, a realizar no dia 30 de maio, tendo em 

vista a angariação de fundos para as obras da igreja da Misericórdia, foi deliberado por unanimidade 

atribuir um apoio de € 100,00 para ajudar nas despesas do evento, bem como ceder a tenda multiusos e 

as instalações do coreto. 

Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata. 

O Presidente: 

O Secretário: 

O Tesoureiro: 


