
ATA Nº 13/2015 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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. Alteração ao orçamento de 2015; 

2. Revisão ao orçamento de 2015; 

3. Atribuição de apoio financeiro à Casa do Povo de Vila Nova de Anços. 

  

Quanto ao ponto 1) da ordem de trabalhos, constatando a necessidade de reforçar a rubrica 

01.01.02 (Órgãos Sociais) do orçamento das despesas, o executivo deliberou por unanimidade reforçar 

essa rubrica com a quantia de € 400,00; retirando em contrapartida da rubrica do orçamento das 

despesas, 01.01.06 (Pessoal Contratado a Termo) a quantia de € 400,00 para fazer face ao reforço 

efectuado. 

Relativamente ao ponto 2) da ordem de trabalhos, perante as retenções que a Administração 

Central do Sistema de Saúde, IP, efectuou na transferência do Fundo de Financiamento de Freguesias, 

para pagamento de despesas do SNS, no âmbito do estruído no art. 154º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

Dezembro, foi necessário criar no orçamento de 2015, a rubrica da despesa 01.03.01 Encargos Com a 

Saúde, pelo que, o executivo deliberou por unanimidade a revisão do orçamento para inclusão dessa 

rubrica da despesa, não havendo necessidade da Assembleia de Freguesia se pronunciar sobre a 

revisão, uma vez que, a mesma surgiu de uma imposição legal. 

Relativamente ao ponto 3), da ordem de trabalhos, tendo em conta que sempre que solicitada para 

o efeito, a Casa do Povo de Vila Nova de Anços tem colaborado a diversos níveis com colectividades, 

população e Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, o executivo como forma de reconhecimento, 

deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 250,00.  

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

 

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

  


