
ATA Nº 2/2020 

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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. Aprovação do Código de Conduta da Freguesia de Vila Nova de Anços; 

2. Atribuição de apoio financeiro a seis alunos da Freguesia que frequentam o Agrupamento de 

Escolas de Soure para viagem de estudo aos Açores e a Espanha;  

3. Atribuição de apoio à Secção de Futsal da Associação da Ribeira da Mata; 

 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta que a Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, aprovou o regime 

do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e que nos termos do 

estabelecido no seu artigo 19.º, as entidades públicas abrangidas pelo diploma devem aprovar códigos 

de conduta a publicar no Diário da República e nos respectivos sítios na internet, para desenvolvimento, 

entre outras, das matérias relativas a ofertas institucionais e hospitalidade, o executivo da Junta de 

Freguesia elaborou e aprovou por unanimidade o Código de Conduta da Freguesia de Vila Nova de 

Anços, para assegurar a criação de um instrumento de auto-regulação e de compromisso de orientação, 

estabelecendo-se os princípios e critérios orientadores que nesta matéria devem presidir ao exercício 

de funções públicas.  

Quanto ao ponto 2), tendo o Agrupamento de Escolas de Soure, solicitado um apoio financeiro para 

duas viagens de estudo, uma que três alunos da Freguesia farão aos Açores e outra que sete alunos da 

Freguesia farão a Espanha, foi deliberado por unanimidade a atribuição de um apoio de € 25,00 a cada 

aluno, perfazendo a quantia global de € 250,00. 

Relativamente ao ponto 3), na sequência do pedido que foi formulado pela secção de Futsal da 

Associação da Ribeira da Mata para o apoio à aquisição de equipamento de treino, foi deliberado por 

unanimidade atribuir um apoio monetário no valor de € 150,00 à secção de Futsal da Associação da 

Ribeira da Mata; 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


