
ATA Nº 17/2021 

 

Ao sétimo 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. Quarta alteração ao orçamento das despesas e ao plano plurianual de investimentos; 

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

3. Atribuição de apoio à secção de Futebol da Casa do Povo pela organização das festas de Nossa 

Senhora da Conceição 2021. 

 

Relativamente ao ponto 1) tendo em conta que o valor orçamentado para as intervenções realizadas 

em arruamentos já se está a tornar insuficiente face às necessidades, uma vez que o valor gasto com a 

construção dos passeios da Rua do Outeiro e da Rua Dom Afonso V, como era previsível irá ultrapassar 

o valor disponível na rúbrica da despesa correspondente, o executivo tendo em conta as necessidades 

atuais deliberou por unanimidade reforçar a rúbrica da despesa 0701040100 Viadutos, arruamentos e 

obras complementares com o montante de € 2.500,00 retirando o mesmo valor na rubrica da despesa 

0701030100 instalações de serviços, bem como alterar o Plano Plurianual de Investimentos de acordo 

com as alterações feitas nas referidas rubricas da despesa;  

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 2021/2022 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), tendo no presente ano a secção de Futebol da Casa do Povo organizado com 

sucesso as Festas de Nossa Senhora da Conceição no estrito respeito por todas as condicionantes a 

observar no âmbito do combate à Pandemia Covid-19, o executivo deliberou por unanimidade atribuir 

um apoio pela realização das festas à referida secção da Casa do Povo, no valor de € 200,00. 

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

 

O Presidente: 
 
 
O Secretário: 
 
 
O Tesoureiro: 


