
ATA Nº 8/2020 

Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e vinte, 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. Primeira revisão ao orçamento de 2020; 

 

Relativamente ao ponto 1), considerando que a Freguesia de Vila Nova de Anços, apresentou no final do 

ano de 2019, um saldo orçamental no valor de € 10.859,15; que a Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Anços, deixou de estar isenta do pagamento da água, pelo que terá que pagar o abastecimento da 

mesma relativo à sede da junta, à extensão de saúde, ao coreto, ao campo de futebol e ao cemitério; 

que a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, em função do seu funcionário se encontrar de baixa 

médica desde 04/03/2020, tem necessidade de reforçar as rubricas do orçamento da despesa 

relacionadas com a contratação de mão-de-obra e de outros serviços que normalmente são realizados 

pelo funcionário; que a Junta de Freguesia teve de efectuar algumas reparações em máquinas, que não 

estavam previstas e que a Junta de Freguesia está empenhada na concretização do projecto de 

ampliação e requalificação da sede. O Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços deliberou 

por unanimidade efectuar a seguinte revisão ao orçamento de 2020: 

 No orçamento das receitas: a inclusão do valor do saldo orçamental de 2019; 

 No orçamento das despesas: inserir a rubrica relativa à despesa com o abastecimento de 

água e dota-la com o montante de € 500,00. Reforçar as rubricas de pessoal em regime de 

tarefa, conservação e reparação de máquinas, viadutos arruamentos e obras complementares, 

parques e jardins e cemitérios, respectivamente com €1.000,00; €600,00; €2.500,00 €1.000,00 e 

€500,00. Reforçar a rúbrica instalações de serviços com €4.059,15.  

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

 

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 

 

 

O Tesoureiro:  


