
ATA Nº 14/2019

Ao terceiro dia do mês de Outubro 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. Adjudicação  do  projeto  de  requalificação  e  ampliação  da  sede  da  Junta  de  Freguesia  ao

Gabinete de Projetos do Eng. Ilídio Seco;

2. Aquisição de multifunções com capacidade para digitalizar e fotocopiar em formato A3, para

instalar no Jardim de Infância de Vila Nova de Anços;

3. Aquisição de máquina Roçadora.

4. Aquisição de placas de informação/direção de âmbito urbano.

Quanto ao ponto 1), tendo o executivo decidido optar pela requalificação e ampliação da sede da

Junta de Freguesia para a dotar de melhores condições de acessibilidade e de trabalho, sobretudo para

permitir  um  melhor  acesso  e  conforto  aos  fregueses  aos  serviços  da  Junta,  foi  deliberado  por

unanimidade adjudicar a realização do projeto ao gabinete do Eng. Ilidio Seco, por um valor estimado

que rondará os € 4.000,00; 

Relativamente ao ponto 2), na sequência de um pedido apresentado pela Educadora do Jardim de

Infância, para aquisição de uma multifunções que digitalize e imprima em formato A3, uma vez que a

que têm está avariada, o executivo deliberou por unanimidade adquirir  uma nova multifunções para

instalar no Jardim de Infância que digitaliza e imprime em formato A3, à loja Servidor Informático do

Eng. Carlos Mendes, pelo  valor de € 269,00;

Quanto ao ponto 3), havendo necessidade de adquirir uma roçadora manual para o funcionário fazer

a limpeza de bermas, passeios e do centro ecológico, o executivo deliberou por unanimidade adquirir

uma roçadora à empresa Fernando Cordeiro Figueiredo, Lda pelo valor de € 204,00;

Relativamente ao ponto 4), tendo sido decidido a colocação de novas placas de informação urbana

em Vila Nova de Anços, nomeadamente para colmatar algumas omissões que existem e para indicar a

nova  localização  da  Filarmónica  Vilanovense,  o  executivo  deliberou  por  unanimidade  adjudicar  a

aquisição de várias placas de direção de âmbito urbano à empresa SNSV, pelo valor de € 541,15;

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

O Presidente:

O Secretário:

O Tesoureiro: 


