
ATA Nº 20/2020 

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, 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. Prenda de natal para os alunos das escolas de Vila Nova de Anços,  

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

3. Aquisição de estore para o Jardim de Infância; 

4. Aquisição de gravador digital portátil. 

. 

Quanto ao ponto 1) 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 aquisição de livros para todos os alunos, sendo que resultou 

numa despesa de € 247,83 para os alunos da escola primária e de € 156,50 para os alunos do jardim 

de infância; 

 Relativamente ao ponto 2), o executivo da Junta de Freguesia tendo em conta a permanente 

disponibilidade dos Bombeiros de Soure e os serviços prestados à população da freguesia, deliberou 

por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Soure, no valor de € 

250,00; 

Quanto ao ponto 3), havendo necessidade de proceder a arranjo de dois estores e à substituição de 

um estore do jardim de infância, o executivo deliberou por unanimidade adjudicar o arranjo, a aquisição 

e a instalação dos mesmos à empresa Estorvalente – Estores e Alcatifas, Lda, pelo valor de € 96,11;  

Relativamente ao ponto 4), para cumprir a exigência legal de gravar as Assembleias de Freguesia e 

disponibilizar a gravação das mesmas no site da Junta, tornou-se necessário adquirir um gravador 

digital, após uma pesquisa ao mercado foi deliberado por unanimidade, adquirir um gravador digital de 

marca TASCAM DR-40, à empresa Tecnimusica, Lda, pelo preço de € 165,00 uma vez que o 

equipamento satisfaz as necessidades da Junta de Freguesia e revelou-se ser melhor opção qualidade 

preço qualidade. 

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

 

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


