
ATA Nº 2/2021 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 das despesas e ao plano plurianual de investimentos; 

2. Aquisição de tenda multiusos 7x14m; 

. 

Relativamente ao ponto 1), o executivo discutiu a pertinência de adquirir uma nova tenda de 7x14m 

para substituir a actual tenda da junta de freguesia, uma vez que a mesma, devido à grande utilização 

que tem tido ao serviço da freguesia, durante os últimos 6 anos está bastante danificada. O executivo 

concordou com a aquisição de uma nova tenda e após consulta ao mercado e nomeadamente à 

entidade que já vendeu a tenda anterior, chegou à conclusão que a Junta de Freguesia terá sempre de 

gastar nessa aquisição uma quantia na ordem dos € 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta euros). 

Para fazer face a essa aquisição é necessário, dotar a rúbrica da despesa 0701100202 outros 

equipamentos com o montante de € 2.500,00 retirando o mesmo valor na rubrica da despesa 

0701030100 instalações de serviços, bem como alterar o Plano Plurianual de Investimentos de acordo 

com as alterações feitas nas referidas rubricas da despesa. Face ao exposto, o executivo da junta de 

freguesia deliberou por unanimidade proceder à primeira alteração do orçamento das despesas e ao 

Plano Plurianual de Investimentos de acordo com o anteriormente explanado. 

 Quanto ao ponto 2), na sequência do exposto no ponto anterior, o executivo da junta de freguesia, 

após consulta da oferta existente no mercado, deliberou por unanimidade adquirir uma tenda multiusos 

de 7x14m, pelo preço de € 2.069,51 (dois mil e sessenta e nove euros e cinquenta e um cêntimos) mais 

IVA, à empresa Dancover por ser a melhor oferta do mercado. 

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

 

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 

 

 

O Tesoureiro:  


