
ATA Nº 3/2020 

Ao décimo dia do mês de março 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 Plano de Contingência da Freguesia de Vila Nova de Anços; 

2. Atribuição de apoio para o pagamento de flyers do projecto Eco Escolas da Escola EB1;  

3. Aquisição de telefones portáteis para colocar na extensão de saúde; 

4. Aquisição de candeeiro para o largo da capela da Ribeira da Mata 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta que foi publicado o Despacho nº. 2836-A/2020, dos 

Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e da Saúde e que o referido Despacho ordena aos empregadores 

públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações emanadas pela 

Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infecção por novo Coronavírus, o 

executivo da Junta de Freguesia elaborou e aprovou por unanimidade o Plano de Contingência da 

Freguesia de Vila Nova de Anços, preparado com base nas orientações da DGS com vista a preparar a 

resposta para minimizar as condições de propagação da COVID-19, definir os meios de coordenação 

na Freguesia, reduzir o risco de contaminação no(s) local(ais) de trabalho, assegurar o funcionamento 

dos órgãos e serviços da Freguesia e envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio em 

caso de pandemia. 

Quanto ao ponto 2), tendo a EB1 de Vila Nova de Anços, solicitado apoio à junta para o pagamento 

da impressão de flyers que serão distribuídos à população no âmbito de um trabalho inserido no 

projecto Eco Escolas, o executivo deliberou por unanimidade contribuir com o valor da impressão que 

perfaz a quantia de €90,00. 

Relativamente ao ponto 3), havendo necessidade de dotar a extensão de saúde com 3 telefones 

móveis, um para a recepção e dois para cada um dos gabinetes, o executivo depois de pesquisar vários 

produtos e preços, deliberou por unanimidade adquirir uma central com 3 telefones à loja FNAC, pelo 

valor de € 41,24 uma vez que era a opção com o preço mais baixo. 

No ponto 4), uma vez que é necessário um candeeiro para o largo da capela da Ribeira da Mata, 

para substituir o que foi destruído por um acidente de viação, o executivo da Junta de Freguesia, após 

uma consulta ao mercado deliberou por unanimidade adquirir o candeeiro à empresa ADLUCEM, pelo 

valor de € 306,00 + IVA, por ser a que apresentou a proposta mais baixa. 

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

O Presidente: 

O Secretário: 

O Tesoureiro:  


