
ATA Nº 12/2018 

Ao décimo primeiro dia do mês de Dezembro 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. Apoio financeiro ao jardim-de-infância para aquisição de prendas de Natal; 

2. Atribuição de apoio financeiro à Secção de Xadrez da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

3. Elaboração de calendário para oferecer à população. 

4. Atribuição de apoio ao Grupo de Pauliteiros pela organização do passeio de cicloturismo; 

5.  Aquisição de sinalização vertical diversa.  

Relativamente ao ponto 1), estando a aproximar-se a quadra natalícia, e tendo em conta a sugestão 

dada pela Educadora relativamente às prendas a atribuir (livros), o executivo deliberou por 

unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro para as prendas dos alunos do jardim-de-infância, no 

valor total de € 203,49; 

Quanto ao ponto 2), tendo a Secção de Xadrez da Casa do Povo de Vila Nova de Anços solicitado 

um apoio para a inscrição dos seus jogadores na federação, foi deliberado por unanimidade a atribuição 

de um apoio financeiro de € 150,00 aquela Secção da Casa do Povo, para ajudar a fazer face às 

despesas da referida inscrição; 

No ponto 3), da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade, a elaboração de 

calendários de parede para o ano de 2019, alusivo às Ruas Floridas de Vila Nova de Anços, por 

ocasião das festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, para oferecer à população com votos de 

feliz natal e bom ano de 2019; 

Relativamente ao ponto 4), uma vez que o Grupo de Pauliteiros organizou um passeio de 

cicloturismo, tendo na altura pedido um apoio à Junta de Freguesia para a aquisição das t-shirts que 

são oferecidas aos participantes, e que por razões não imputáveis à Junta ainda não foi atribuído, foi 

deliberado por unanimidade atribuir um apoio de € 220,00 ao Grupo de Pauliteiros para o pagamento 

das t-shirts que foram oferecidas aos participantes no referido evento; 

Quanto ao ponto 5), tendo em consideração que ainda como reflexo da passagem da tempestade 

Leslie, existe a necessidade de substituir vária sinalização que ficou danificada, foi deliberado por 

unanimidade adquirir vária sinalização necessária, à empresa SNSV, pelo preço de € 377,12. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


