
ATA Nº 16/2019

Ao décimo segundo dia do mês de Novembro 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. Construção de WC canino;

2. Atribuição de apoio à Associação de Caça e Pesca;

3.  Prenda de natal para os alunos das escolas de Vila Nova de Anços, 

4. Atribuição de apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Soure;

5. Substituição das sanitas e autoclismos do Jardim de Infância;

6. Aquisição de iluminações de natal;

7. Elaboração de calendário de parede 2020, para oferecer à população da freguesia;

8. Construção de base para três contentores de lixo junto ao centro ecológico.

Quanto ao ponto 1), face à necessidade de criar locais para colocação de dejetos caninos de forma

a assegurar uma melhor limpeza do espaço publico, o executivo deliberou por unanimidade construir

um WC canino junto ao centro ecológico, adquirindo o material às empresas urbisinal, unipessoal Lda,

no valor de € 199,51 e lineve, Lda  no valor de € 149,29;

Relativamente ao ponto 2), tendo em conta o pedido formulado pela Associação Regional do Centro

de Caça e Pesca, de Vila Nova de Anços, para comparticipar com oferta de um prémio para o concurso

de pesca que irá realizar aquando da festa de encerramento das atividades do ano de 2019, o executivo

deliberou por unanimidade adquirir  e oferecer à associação uma bicicleta para servir  de prémio no

referido concurso.

Quanto ao ponto 3) para cumprir a habitual tradição de comparticipar nas prendas de natal de todos

os  alunos  das  escolas  da  freguesia,  o  executivo  de  acordo  com  as  propostas  das  respetivas

professoras, deliberou por unanimidade a atribuição de € 238,40 aos alunos da escola primária e de €

193,50 aos alunos do jardim de infância;

 Relativamente ao ponto 4), uma vez que, a Junta de Freguesia recebeu um convite para estar

presente no aniversário dos Bombeiros Voluntários de Soure, que comemoram o seu 129º aniversário e

tendo em conta a permanente disponibilidade da sua corporação e os serviços prestados à população

da freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro aos Bombeiros

Voluntários de Soure, no valor de € 250,00;

Quanto ao ponto 5), havendo necessidade de substituir as sanitas e os autoclismos do jardim de

infância,  o  executivo  deliberou  por  unanimidade  proceder  à  substituição  das  mesmas  e  adquirir  o

material necessário à empresa vilagrês, lda, pelo valor de € 751,33;



Relativamente ao ponto 6), para assinalar a época natalícia com mais luz e animação na freguesia,

foi deliberado por unanimidade iluminar o jardim da praça e para tal adquirir iluminação de natal para

colocar naquele jardim à empresa tuttipromo, pelo valor de € 197,07;

No ponto 7),  da ordem de trabalhos,  o executivo deliberou por  unanimidade,  a elaboração dos

habituais calendários de parede para o ano de 2020, a desejar feliz natal e bom ano de 2020 a toda a

população, com imagens alusivas à sensibilização da limpeza dos espaços públicos nomeadamente

informando a existência do WC canino, sendo este trabalho adjudicado à empresa laserprint pelo preço

de € 461,25.

Quanto ao ponto 8), havendo necessidade dotar a freguesia de melhores condições de recolha de

lixo,  foi  deliberado por unanimidade a construção de uma base para 3 contentores junto ao centro

ecológico, ficando deste modo estes equipamentos localizados em local mais acessível e com melhor

iluminação, sendo que para tal o material de construção será adquirido à empresa vilagrês, lda, pelo

valor de € 249,57;

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

O Presidente:

O Secretário:

O Tesoureiro: 


