
ATA Nº 6/2016 

 

Aos dezasseis dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, 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 do ano de 2016; 

 

Relativamente ao ponto 1), considerando que: 

•  A Freguesia de Vila Nova de Anços, apresentou no final do ano de 2015, um saldo orçamental 

no valor de € 13.219,45; 

• A Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, na intervenção que pretende realizar no campo de 

futebol 11 da Freguesia, prevê o abate de cedros e outras árvores ali existentes com vista à segurança, 

limpeza e desobstrução do espaço a requalificar;   

• A Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, tem vindo a ser abordada por entidades externas à 

Freguesia, a solicitar o aluguer da tenda multiusos. 

O Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços decidiu por unanimidade propor à aprovação 

do órgão deliberativo a alteração ao orçamento, através da PROPOSTA 1/2016 do executivo, que se 

traduz no seguinte: 

• No orçamento das receitas: a inclusão do valor do saldo orçamental de 2015, a inclusão de 

rubrica para cabimentar a receita eventualmente obtida com a venda da madeira proveniente de árvores 

abatidas e a inclusão de rubrica para cabimentar a receita eventualmente obtida pelo aluguer da tenda 

multiusos; 

• No orçamento das despesas: o reforço das várias rúbricas elencadas na referido proposta, com 

vista à melhor adequação do mesmo, ao cumprimento dos objectivos traçados pelo executivo aquando 

da elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2016 e das necessidades 

mais prementes da Freguesia; 

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

 

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

   


