
ATA Nº 2/2019 

 

 Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, 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. Cedência da Tenda Multiusos à Comissão de Festas da N. Sra. da Conceição 2019; 

2. Atribuição de apoio monetário à Filarmónica Vilanovense, pelo seu Aniversário; 

3. Atribuição de apoio monetário ao Clube Desportivo da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

4. Atribuição de apoio monetário à Comissão de Festas da Ribeira da Mata 2019; 

5. Adjudicação do arranjo da cobertura do lavadouro do Barroco; 

6. Aquisição de chapas para arranjo do telheiro da Sra. dos Remédios; 

7. Alteração ao orçamento das despesas e PPI; 

 

Relativamente ao ponto 1), havendo um pedido da Comissão de Festas de N. Sra. da Conceição de 

2019, para a cedência da tenda multiusos da Junta de Freguesia, para dar apoio à realização do baile 

de Carnaval, foi deliberado por unanimidade ceder a referida tenda à Comissão de Festas. 

Quanto ao ponto 2), tendo em conta que no próximo dia 10 de Março, a Sociedade Filarmónica R. 

B. Vilanovense comemora o seu 141º Aniversário, no qual tem previsto a estreia de um novo 

fardamento, o executivo da Junta deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio monetário no 

valor de € 1.500,00 à Filarmónica Vilanovense, sendo € 1.000,00 referentes ao habitual contributo 

referente ao aniversário e € 500,00 para apoio à aquisição do novo fardamento.  

Relativamente ao ponto 3), tendo o Grupo Desportivo da Casa do Povo de Vila Nova de Anços 

realizado vários melhoramentos no campo de futebol, quer do ponto vista do arranjo das instalações, 

quer do melhoramento das vedações e da drenagem do campo, foi deliberado por unanimidade atribuir 

um apoio monetário de € 300,00 aquele grupo desportivo para ajudar nas referidas obras. 

Quanto ao ponto 4), a Comissão de Festas da Ribeira da Mata fez um pedido de apoio à Junta de 

Freguesia para ajuda na realização do 2º Festival de Sopas e Petiscos da Ribeira da Mata, que tem 

como objectivo a angariação de fundos para a festa, perante tal pedido foi deliberado por unanimidade 

atribuir um apoio monetário de € 150,00 à Comissão de Festas da Ribeira da Mata de 2019. 

Relativamente ao ponto 5), havendo necessidade de arranjar a cobertura do lavadouro do Barroco 

que foi destruído pela Tempestade Leslie, o executivo deliberou por unanimidade adjudicar o referido 

arranjo ao serralheiro, Sr. Carlos Ferreira, que apresentou uma proposta de € 900,00. 

 



Quanto ao ponto 6) tendo também o telheiro da Sra. dos Remédios, sido destruído pela Tempestade 

Leslie, e a Comissão de Festas da Sra. dos Remédios se disponibilizado para ceder a mão-de-obra 

para o arranjo do telheiro, o executivo da Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade a aquisição 

das chapas necessárias ao arranjo do telheiro à empresa Vilagrês, pelo valor de € 462,91. 

Quanto ao ponto 7), havendo necessidade de substituir 4 papeleiras e 4 receptáculos de pilhas 

instalados em Vila Nova de Anços e o valor previsto no orçamento para o efeito não ter o montante 

suficiente para cabimentar a compra dos referidos recipientes de resíduos, foi deliberado por 

unanimidade fazer uma alteração ao orçamento de 2019 e ao PPI, retirando € 250,00 na rúbrica de 

0701030500 Escolas e reforçando a rúbrica 0701100100 Equipamento de Recolha de Resíduos 

precisamente com a mesma quantia. Foi também deliberado por unanimidade realizar as alterações 

necessárias no PPI para que o mesmo fique em consonância com o orçamento. 

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

 

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 

 

 

O Tesoureiro: 

  

  


