
ATA Nº 12/2020 

 Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto 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. Concessão de terreno no cemitério de Vila Nova de Anços, no covato nº 161 do Talhão 4 – Zona 

Nova; 

2. Concessão de terreno no cemitério de Vila Nova de Anços, no covato nº 26 do Talhão 1 – Zona 

Nova; 

3. Aquisição de 20 cinzeiros de exterior; 

4. Aquisição de 6 espelhos parabólicos. 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta o requerimento apresentado pela Sra. Irene Rebola de 

Oliveira Carraca, a solicitar a concessão do terreno onde está sepultado o seu marido, no covato nº 161 

do talhão 4 – Zona Nova, do cemitério de Vila Nova de Anços, aceitando pagar pelo mesmo o preço 

determinado pela tabela de taxas desta Freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a concessão 

do referido terreno à Sra. Irene Rebola de Oliveira Carraca, para utilizar como sepultura perpétua. 

Relativamente ao ponto 2), tendo em conta o requerimento apresentado pela Sra. Rosa Maria Leal da 

Costa Domingues, a solicitar a concessão do terreno onde está sepultada a sua mãe, no covato nº 26 

do talhão 1 – Zona Nova, do cemitério de Vila Nova de Anços, aceitando pagar pelo mesmo o preço 

determinado pela tabela de taxas desta Freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a concessão 

do referido terreno à Sra. Rosa Maria Leal da Costa Domingues, para utilizar como sepultura perpétua. 

Quanto ao ponto 3) uma vez que faz parte das ações do PPI aprovado para 2020, a aquisição de 

cinzeiros de exterior para oferecer aos estabelecimentos comerciais da freguesia, depois de uma 

consulta ao mercado, verificou-se que a opção mais vantajosa foi apresentada pela empresa Manutan 

Unipessoal, Lda com o preço unitário de € 17,85 + IVA e desconto de 15%, pelo que foi deliberado por 

unanimidade adquirir 20 cinzeiros à empresa Manutan Unipessoal, Lda pelo preço total de € 373,24. 

Relativamente ao ponto 4) havendo necessidade de adquirir espelhos parabólicos para melhorar a 

segurança rodoviária nalguns locais da freguesia e tendo em conta que a empresa Artevias, Lda 

apresentou à autarquia uma promoção de espelhos, foi deliberado por unanimidade adquirir 6 espelhos 

parabólicos de 600mm à empresa Artevias, Lda, pelo preço unitário de € 29,00 + IVA. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:   


