
ATA Nº 16/2021 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de agosto 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. Construção de valeta em cimento na Rua da Fonte – Vila Nova de Anços; 

2. Construção de passeio na Rua do Outeiro e na Rua Dom Afonso V; 

3. Oferta de equipamento desportivo à secção de pesca da Casa do Povo. 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta que o executivo no cumprimento dos seus objetivos, 

pretende cimentar cerca de 900 metros de valeta na Rua da Fonte em Vila Nova de Anços e 

aproveitando o facto da empresa que está a cimentar as valetas na estrada Vila Nova de Anços – 

Pouca Pena, estar disponível para o efeito e ter apresentado um orçamento de € 6,77 + IVA o metro  

para as valetas e € 17,71 + IVA o metro para as passagens, sendo esse o preço mais acessível no 

mercado uma vez que a empresa não tem que deslocar a máquina por a mesma já se encontrar em Vila 

Nova de Anços, o executivo solicitou apoio ao Município para o efeito, tendo o mesmo se comprometido 

a fornecer os inertes para a preparação da obra e ainda apoio financeiro para a mesma. Face ao 

exposto e ao facto de com o apoio dado pelo Município a obra não ultrapassar os € 5.000,00 o 

executivo da Junta de Freguesia deliberou por unanimidade cimentar cerca de 900 metros de valeta e 

construir novas passagens para os prédios confinantes na Rua da Fonte nas condições acima descritas. 

Quanto ao ponto 2), sendo também um objetivo do executivo a construção de passeios na Rua do 

Outeiro e na Rua Dom Afonso V em Vila Nova de Anços e tendo o Município de Soure fornecido lancil, 

pavês, cimento e inertes para a realização dos mesmos, o executivo deliberou por unanimidade avançar 

com a construção dos referidos passeios, ficando ao encargo da Junta de Freguesia a mão-de-obra dos 

funcionários, o pagamento a três pedreiros, a aquisição de materiais a utilizar além dos fornecidos pelo 

Município como caixas de limpeza, grelhas, manilhas, tubos, blocos, areia, brita, seixo de ajardinamento 

e dois bancos de jardim para colocar no passeio da Rua do Outeiro.    

No ponto 3) tendo sido solicitado pela secção de pesca da Casa do Povo, um apoio à Junta de 

Freguesia para adquirir uns novos equipamentos para os pescadores, o executivo tendo em conta o 

bom desempenho da equipa que tem levado o nome da freguesia a todo o território nacional 

alcançando excelentes resultados, deliberou por unanimidade oferecer um equipamento composto por 

10 polos e 8 casacos no valor de € 290,00 mais IVA.  

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

O Presidente: 
 
O Secretário: 
 
O Tesoureiro: 


