
ATA Nº 4/2020 

Ao décimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte, o executivo da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Anços, reuniu, estando o presidente e o secretário na sede da Junta de Freguesia e o 

tesoureiro em contacto com os mesmos através de telefone, uma vez que estava em confinamento 

devido à pandemia da Covid-19, para cumprir a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aquisição de material para fazer valeta e passagem na Rua do Pranto; 

2. Aquisição de 3 acrílicos para o serviço de atendimento da Junta de Freguesia;  

3. Aquisição de 5 novas árvores para plantar no Jardim da Praça; 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta que um particular residente na Rua do Pranto em Vila 

Nova de Anços, propôs à Junta de freguesia o arranjo da valeta e da passagem em frente à sua 

propriedade, o executivo tendo em consideração que em casos análogos a Junta tem assumido a 

aquisição do material e o particular encarrega-se da mão-de-obra, deliberou por unanimidade a 

aquisição do material necessário ao arranjo da valeta e da passagem, pelo valor de € 148,38 conforme 

orçamento da firma Materfreitas. 

 Quanto ao ponto 2), na sequência da pandemia Covid-19 e da implementação das medidas 

necessárias para retomar o atendimento ao público, foi deliberado por unanimidade adquirir 3 acrílicos 

para colocar nas secretárias do atendimento ao público da Junta de Freguesia à empresa Laser Red 

Print, pelo valor de 202,93.    

Relativamente ao ponto 3), na sequência da necessidade de substituir algumas árvores do Jardim 

da Praça de Vila Nova de Anços, depois de fazer uma consulta ao mercado, foi deliberado por 

unanimidade ajustar com a APPACDM de Soure a aquisição e plantação de 5 novas árvores, sendo o 

valor da aquisição das 5 árvores € 180,00. 

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

 

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 

 

 

O Tesoureiro:  


