
ATA Nº 8/2015 

Aos treze dias do mês de Agosto 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 24-A do Talhão 1 – 

Zona Nova; 

2. Concessão de terreno no cemitério de Vila Nova de Anços, no covato nº 107 do Talhão 3 – Zona 

Nova; 

3. Atribuição de apoio monetário à organização do 17º festival de danças e cantares do Grupo de 

Pauliteiros de Vila Nova de Anços; 

4. Atribuição de apoio monetário à organização das festas em Honra de Nossa Senhora da 

Conceição 2015; 

5. Pintura das salas de aulas da escola EB1 (primária) de Vila Nova de Anços.  

 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta o requerimento apresentado pela Sra. Maria da 

Conceição Leal, a solicitar a concessão do terreno do covato nº 24-A do talhão 1 – Zona Nova, do 

cemitério de Vila Nova de Anços, aceitando pagar pelo mesmo o preço determinado na tabela de taxas 

desta Freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a concessão do referido terreno à Sra. Maria 

da Conceição Leal, para utilizar como sepultura perpétua. 

Relativamente ao ponto 2), tendo em conta o requerimento apresentado pela Sra. Maria da 

Conceição Cordeiro Marugeiro Gonçalves, a solicitar a concessão do terreno do covato nº 107 do talhão 

3 – Zona Nova, do cemitério de Vila Nova de Anços, aceitando pagar pelo mesmo o preço determinado 

na tabela de taxas desta Freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a concessão do referido 

terreno à Sra. Sra. Maria da Conceição Cordeiro Marugeiro Gonçalves, para utilizar como sepultura 

perpétua. 

Quanto ao ponto 3), tendo em conta o convite e o pedido de realizado pelo Grupo de Pauliteiros de 

Vila Nova de Anços, para o 17º festival de danças e cantares que irão realizar no dia 05 de Setembro de 

2015, o executivo à semelhança do ano anterior deliberou por unanimidade atribuir um apoio monetário 

de € 200,00 à realização do referido festival. 

Quanto ao ponto 4), tendo em conta que o Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços, além de 

realizar o festival de danças e cantares organiza também as festas em Honra de Nossa Senhora da 

Conceição 2015, nos dias 05, 05 e 06 de Setembro, o executivo à semelhança do ano anterior deliberou 

por unanimidade atribuir um apoio monetário de € 150,00 à realização das referidas festas. 

 



 

Relativamente ao ponto 5) da ordem de trabalhos, o executivo confrontado com a necessidade de 

pintar as salas de aulas da escola EB1 (primária) de Vila Nova de Anços, aproveitando o período de 

férias escolares, decidiu por unanimidade proceder à referida pintura, e após consulta a vários pintores, 

entregou a obra ao Sr. Fernando Jorge Ramos Marinheiro, que apresentou um orçamento de €700,00.   

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

 

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

  


