
ATA Nº 10/2019 

 Aos nove dias 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: 

 

PONTO 1. DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO N.º 1, 
DO ARTIGO 2º, DO DL 57/2019, DE 30 DE ABRIL, DO MUNICÍPIO DE SOURE PARA A FREGUESIA DE 

VILA NOVA DE ANÇOS; 
PONTO 2. ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO GRUPO DE PAULITEIROS, PELO SEU 84.º ANIVERSÁRIO. 
 

Relativamente ao ponto 1), Considerando que, O DL 57/2019, de 30 de Abril, concretiza a transferência 

das competências previstas no n.º 1, do seu artigo 2.º, para os órgãos das freguesias ao abrigo do n.º 2 

do artigo 38.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto; que nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 5.º, do 

DL 57/2019, de 30 de Abril, a Câmara Municipal de Soure propôs à Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Anços uma proposta para a transferência das referidas competências, na qual por contrapartida ao 

exercício das competências, a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, receberá anualmente a quantia 

de € 36.245,00; que a Freguesia de Vila Nova de Anços, por força do Acordo de Execução em vigor já 

realiza muitas das competências previstas nesta proposta e que o valor que a Freguesia de Vila Nova de 

Anços, recebe como contrapartida à aceitação das competências permite a contratação de pelo menos 

mais um funcionário a tempo inteiro, bem como a aquisição de equipamentos e a realização de 

melhorias nos serviços de atendimento ao público.  

O Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, deliberou por unanimidade chegar a acordo 

com a Câmara Municipal de Soure, e aceitar a transferência das competências previstas no n.º 1, do 

artigo 2.º, do DL 57/2019, de 30 de Abril, bem como propor à Assembleia de Freguesia de Vila Nova de 

Anços, nos termos do n.º 2, do artigo 5.º do DL 57/2019, de 30 de Abril, a aprovação da proposta 

acordada entre Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços e da Câmara Municipal de Soure, para a 

transferência do Município de Soure para a Freguesia de Vila Nova de Anços, das competências previstas 

no n.º 1, do artigo 2.º, do DL 57/2019, de 30 de Abril. 

Quanto ao ponto 2), tendo o Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços, formulado um convite à Junta 

de Freguesia, para estar presente nas comemorações do seu 84.º aniversário, a realizar no próximo dia 

15 de Agosto de 2019, foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio de € 250,00 ao Grupo de 

Pauliteiros pelo seu 84.º aniversário. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro: 

   


