
ATA Nº 15/2019

Ao trigésimo primeiro 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. Terceira alteração ao orçamento das despesas;

2. Atribuição de apoio monetário à  Secção de Futsal da Associação da Ribeira da Mata;

3. Aquisição de cortinas para as janelas da extensão de saúde de Vila Nova de Anços.

Quanto ao ponto 1),  havendo necessidade de reforçar as rubricas das despesas 02.01.15.00.00

(Prémios,  condecorações  e  ofertas)  e  02.02.25.00.00  (Outros  Serviços),  uma  vez  que  surgiu  a

necessidade de adquirir novos troféus com o brasão da freguesia para oferecer às instituições culturais

de desportivas que nos visitam e para fazer face a despesas tidas o gabinete de contabilidade que

assessoria  a  Junta  no processamento  de vencimentos,  liquidação  de contribuições  e  impostos,  foi

deliberado por unanimidade reforçar a primeira rubrica com € 125,00 e a segunda com € 50,00 retirando

esse valor à rubrica da despesa 01,02,06,00,00 (Formação), ou seja € 175,00;

Relativamente ao ponto 2), na sequência do pedido que foi formulado pela secção de Futsal da

Associação da Ribeira da Mata para o pagamento das inscrições na federação na época 2019/2020 foi

deliberado por unanimidade atribuir um apoio monetário no valor de € 150,00 à secção de Futsal da

Associação da Ribeira da Mata;

Quanto ao ponto 3), havendo necessidade de colocar cortinas em todas as janelas da Extensão de

Saúde de Vila Nova de Anços, com caraterísticas adequadas e autorizadas à colocação naquele local,

depois de consultados alguns fornecedores, foi deliberado por unanimidade a aquisição das referidas

cortinas na loja Leroy Merlin de Coimbra, pelo valor de € 621,89 que irão ser aplicadas pelo funcionário

da Junta.

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

O Presidente:

O Secretário:

O Tesoureiro: 


