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Ao décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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. Atribuição de apoio monetário aos Bombeiros Voluntários de Soure; 

2. Aquisição de dez sinais STOP, três postes e respetivos acessórios; 

3. Aquisição de termoacumulador para instalar no quarto de habitação social; 

4. Aquisição de cama e colchão para instalar no quarto de habitação social; 

5. Celebração de contrato de fornecimento de água com a ABMG.  

Relativamente ao ponto 1), na sequência do pedido de apoio que foi formulado pelos Bombeiros 

Voluntários de Soure para comparticipação na compra de tintas para a pintura do pavilhão multiusos do 

quartel, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de € 100,00 à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure. 

Quanto ao ponto 2), havendo necessidade de substituir alguns sinais STOP existentes na Freguesia 

e também de recolocar alguns que foram furtados, o executivo após consulta ao mercado, deliberou por 

unanimidade adquirir 10 sinais de STOP, 3 postes e respetivos acessórios, à empresa SNSV, Lda, pelo 

valor total de € 359,43. 

Relativamente ao ponto 3), na sequência das obras que a Junta está a fazer para o arranjo de uma 

residência social, existe a necessidade de equipar a mesma com um termoacumulador para 

aquecimento de água do WC, após consulta ao mercado o executivo deliberou por unanimidade adquirir 

para o efeito um termoacumulador Vulcano de 15L, à firma Electroanços, Lda, pelo valor de € 120,00. 

No ponto 4), também na sequência do arranjo da residência social, existe a necessidade de adquirir 

uma cama e um colchão para equipar a mesma, pelo que após consulta ao mercado o executivo 

deliberou por unanimidade adquirir uma cama e um colchão na loja Moviflor do Retail Park Mondego em 

Taveiro, pelo valor de € 210,99. 

Quanto ao ponto 5), uma vez que atualmente qualquer ligação à rede pública de água necessita de 

ser contratualizada com a empresa intermunicipal ABMG, o executivo com vista ao fornecimento de 

água ao novo chafariz instalado na Rua da Fonte em Vila Nova de Anços, deliberou por unanimidade 

celebrar o respetivo contrato de fornecimento de água com a empresa ABMG para ligar o referido 

chafariz à rede pública. 

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

O Presidente: 
 
O Secretário: 
 
O Tesoureiro: 


