
ATA Nº 6/2015 

Aos dezasseis dias do mês de Junho 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. Concessão de terreno no cemitério de Vila Nova de Anços, no covato nº 12-A do Talhão 1 – 

Zona Nova; 

2. Colocação de resguardos em ferro, em toda a extensão da estrada do Rio que confina com a 

Vala do Canal; 

3. Extracção e remoção das palmeiras existentes no Bairro Nápoles Santa Marta.  

 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta o requerimento apresentado pelo Sr. José da Costa 

Ferreira a solicitar a concessão do terreno do covato nº 12-A do talhão 1 – Zona Nova, do cemitério de 

Vila Nova de Anços, aceitando pagar pelo mesmo o preço determinado pela tabela de taxas desta 

Freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a concessão do referido terreno ao Sr. José da Costa 

Ferreira, para utilizar como sepultura perpétua. 

Quanto ao ponto 2), uma vez que, por um lado, sempre foi preocupação deste executivo a falta de 

segurança na estrada do rio, e por outro, actualmente a Junta de Freguesia dispõe de recursos 

financeiros compatíveis com o gasto a ter com a colocação de resguardos de ferro naquela estrada, foi 

deliberado por unanimidade contratar o Sr. Carlos Ferreira, com domicílio na Ribeira da Mata, para a 

construção e colocação dos resguardos, pela quantia de € 2.185,00. 

No que diz respeito ao ponto 3), o executivo confrontado com o facto que todas as palmeiras 

existentes na rua do Bairro Nápoles Santa Marta terem sido atingidas pela praga do Gorgulho 

Ferrugento, situação que foi confirmada pela técnica do Gabinete Técnico Florestal do Município de 

Soure, decidiu por unanimidade mandar proceder à extracção e remoção daquelas árvores.    

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

 

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

  


