
ATA Nº 11/2015 

Aos dezanove dias do mês de novembro 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. Atribuição de apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Soure; 

2. Alteração ao trânsito na Rua da Fonte Velha; 

3. Aquisição de sinalização de trânsito diversa; 

4. Apoio financeiro às escolas da freguesia para festa de natal e prendas;  

5. Aprovação do orçamento e GOP para o ano de 2016; 

6. Elaboração de calendário para oferecer à população. 

  

Relativamente ao ponto 1), uma vez que, no presente mês, os Bombeiros Voluntários de Soure 

comemoram o seu 125º aniversário e tendo em conta a permanente disponibilidade da sua corporação 

e os serviços prestados à população da freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição 

de um apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Soure, no valor de € 250,00.  

Quanto ao ponto 2) da ordem de trabalhos, por forma a minimizar o risco de acidentes de viação na 

parte poente da Rua da Fonte Velha, o executivo deliberou por unanimidade alterar a circulação 

rodoviária, passando o trânsito, na referida parte poente daquela artéria a só ser permitido circular no 

sentido de poente para nascente. 

No ponto 3) da ordem de trabalhos, tendo em conta várias necessidade existentes na freguesia no 

que respeita a placas de sinalização e sinais reguladores de trânsito, o executivo após a recepção de 

um orçamento, deliberou por unanimidade, adquirir diversos sinais de trânsito à empresa SNSV, no 

valor de € 753,28. 

Relativamente ao ponto 4), estando a aproximar-se a quadra natalícia, o executivo deliberou por 

unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro para os alunos das duas escolas da freguesia, no 

valor de € 615,00 para pagamento do Grupo de Teatro que animou a festa de natal e para aquisição de 

prendas para todos alunos; 

Quanto ao ponto 5), o executivo da Junta de Freguesia, após elaborar do orçamento e as grandes 

opções do plano para o ano de 2016, aprovou-os por unanimidade, apresentando o orçamento na 

receita e na despesa um valor de € 61.500,00; 

No ponto 6), da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade, a elaboração de 

calendários de parede para o ano de 2016, com motivos alusivos às colectividades da freguesia, para 

oferecer à população com votos de feliz natal e bom ano de 2016. 

 



  

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

 

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

  


