
ATA Nº 5/2015 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e quinze, 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. Primeira alteração ao orçamento do ano de 2015; 

 

Relativamente ao ponto 1), considerando que é necessário proceder à Inclusão das verbas recebidas 

do Centro de Emprego por conta do Contrato Emprego Inserção +; proceder à Inclusão das verbas 

recebidas no âmbito do Acordo de Execução celebrado com o Município e proceder à Inclusão do Saldo 

da Gerência do ano Anterior; uma vez que: 

  A Freguesia de Vila Nova de Anços, após a aprovação do orçamento para 2015, celebrou um 

Contrato Emprego Inserção +, válido pelo período de 12 meses, através do qual receberá 80% 

da remuneração paga ao beneficiário.  

 A Freguesia de Vila Nova de Anços, após a aprovação do orçamento para 2015 pelo executivo, 

celebrou um Acordo de Execução com o Município de Soure, do qual terá como contrapartida o 

recebimento de € 15.000,00 durante o presente ano. 

 A Freguesia de Vila Nova de Anços, apresentou no final do ano de 2014, um saldo orçamental 

no valor de € 8.997,05. 

O Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços decidiu por unanimidade propor à aprovação 

ao órgão deliberativo a alteração ao orçamento, através da PROPOSTA 1/2015 do executivo, 

reforçando as rúbricas que suportam os seguintes custos:  

a) A remuneração do beneficiário do CEI+, assim como o subsídio de refeição e o seguro de 

acidentes de trabalho; 

b) As despesas necessárias ao cumprimento do Acordo de Execução, nomeadamente os gastos 

com pessoal em regime de tarefa, gasolina, gasóleo, produtos químicos, conservação e 

reparação de máquinas, trabalhos especializados, manutenção e beneficiação de edifícios e 

equipamentos públicos, viadutos, arruamentos e obras complementares, parques e jardins, 

sinalização e trânsito, equipamento de recolha de resíduos e ferramentas e utensílios; 

c) As despesas não incluídas nas acima discriminadas e que entendemos que deverão ser 

reforçadas tendo em conta o saldo a transitar, uma vez que, também elas se incluem nas 

actividades mais relevantes que a junta propôs concretizar aquando da elaboração do 

orçamento, nomeadamente o apoio às associações culturais, desportivas e humanitárias, o 

apoio às escolas e melhoramentos no cemitério.  



 

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

 

 

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

  

 

 

 

  


