
ATA Nº 11/2018 

Ao décimo quinto dia do mês de Novembro de dois mil e dezoito, o executivo da Junta de Freguesia 

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

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Segunda alteração ao orçamento do ano de 2018; 

2. Aquisição de televisão para colocar na extensão de saúde de Vila Nova de Anços; 

3. Aquisição de motosserra para poda de árvores; 

4. Atribuição de apoio à Associação de Caça e Pesca, pelo seu aniversário; 

5.  Oferta de bilhetes da Kidzania aos alunos da escola básica de Vila Nova de Anços,  

6. Atribuição de apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Soure; 

 

Quanto ao ponto 1), considerando a necessidade de reforçar as rubricas do orçamento referente ao 

pessoal em regime de tarefa ou avença; material de escritório; associações culturais, desportivas, 

humanitárias e outras sem fins lucrativos; escola básica do 1º ciclo e jardim-de-infância e parques e 

jardim, foi deliberado por unanimidade fazer a 2ª alteração ao orçamento de 2018 e reforçar as referidas 

rubricas com as quantias respectivamente de €1.000,00; €200,00; €400,00; €400,00 e €300,00 retirando 

esses valores das rubricas pessoal em funções; subsídio de refeição; segurança social – regime geral e 

prémios, condecorações e ofertas. Foi ainda deliberado por unanimidade realizar as alterações ao PPI 

que se mostraram necessárias em função da alteração ao orçamento.  

Relativamente ao ponto 2), tendo em conta que a televisão que estava na extensão de saúde de 

Vila Nova de Anços avariou e segundo um técnico que a analisou não compensa reparar a mesma, foi 

deliberado por unanimidade adquirir uma nova televisão para colocar no mesmo local, na única loja de 

electrodomésticos que existe na freguesia, pelo preço de € 240,00. 

Quanto ao ponto 3) havendo a necessidade de adquirir um motosserra para proceder à poda de 

árvores, uma vez que o que existia na junta avariou, depois de consultado o mercado, foi deliberado por 

unanimidade adquirir um novo motosserra pelo valor de € 115,00. 

 Relativamente ao ponto 4), tendo em conta o convite realizado pela Associação Regional do Centro 

de Caça e Pesca, de Vila Nova de Anços, para as comemorações do seu 30º aniversário que se 

realizará aquando do almoço de encerramento das actividades pelo facto, de por razões climatéricas 

não se ter realizado em Agosto, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio de € 

250,00 pelo aniversário desta Associação. 

Quanto ao ponto 5), tendo as professoras da escola básica sugerido à Junta de Freguesia que este 

ano a prenda de natal dos alunos fosse o pagamento da entrada na Kidzania, para onde já têm a 

viagem marcada, o executivo deliberou por unanimidade, que a prenda de natal que oferecerá aos 



alunos daquela escola será o pagamento da entrada naquele parque temático, que ascenderá ao 

montante de € 525,50. 

Relativamente ao ponto 6), uma vez que, a Junta de Freguesia recebeu um convite para estar 

presente no aniversário dos Bombeiros Voluntários de Soure que comemoram o seu 128º aniversário e 

tendo em conta a permanente disponibilidade da sua corporação e os serviços prestados à população 

da freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro aos Bombeiros 

Voluntários de Soure, no valor de € 250,00.  

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

 

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


