
ATA Nº 11/2019 

 Ao vigésimo sétimo dia do mês de Agosto de dois mil e dezanove, 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 das despesas e às AMR; 

2. Atribuição de apoio monetário à organização do 21º festival de danças e cantares do Grupo de 

Pauliteiros de Vila Nova de Anços; 

3. Atribuição de apoio monetário e logístico à comissão que organiza as festas de Nossa Senhora 

da Conceição 2019. 

4. Atribuição de apoio monetário às ruas floridas. 

Quanto ao ponto 1), havendo necessidade de reforçar a rúbrica da despesa Associações Culturais, 

Desportivas e Humanitárias devido à elevada actividade das instituições da Freguesia que a Junta não 

pode deixar de apoiar, foi deliberado por unanimidade fazer a 2ª alteração ao orçamento e alterar o 

Plano das Acções mais Relevantes correspondente, reforçando a referida rubrica com a quantia de € 

1.400,00 e retirando para tal a quantia de € 300,00 à rubrica Gasóleo, € 100,00 à rubrica Vestuário, € 

400,00 à rubrica Conservação de Máquinas e Equipamentos, € 200,00 à rubrica Comunicações, € 

200,00 à rubrica Representação dos Serviços e € 200,00 à rubrica Outros Serviços.  

Relativamente ao ponto 2), na sequência do convite e pedido do Grupo de Pauliteiros de Vila Nova 

de Anços, para o 21º festival de danças e cantares que irão realizar no dia 31 de Agosto de 2019, o 

executivo à semelhança do ano anterior deliberou por unanimidade atribuir um apoio monetário de € 

200,00 à realização do referido festival; 

Quanto ao ponto 3), havendo no presente ano uma comissão para a organização das Festas de 

Nossa Senhora da Conceição e tendo a mesma solicitado apoio à Junta de Freguesia, o executivo 

deliberou por unanimidade atribuir um apoio à comissão no valor de € 150,00 e ceder a tenda multiusos 

e as instalações do coreto durante a realização das referidas festas. 

Relativamente ao ponto 4), tendo a Comissão de Festas lançado o desafio à população de Vila 

Nova de Anços para participarem na iniciativa Rua Florida a realizar no fim-de-semana das festas, e 

sendo essa iniciativa de grande importância para a Freguesia quer do ponto de vista da sua divulgação 

e reconhecimento, quer do ponto de vista da limpeza de ruas, o executivo deliberou por unanimidade 

atribuir um apoio de € 30,00 a cada rua que participe na referida iniciativa. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:   


