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Acta Número Um 
 

 
 
Aos Quatro dias do mês de Novembro de Dois Mil e Nove, pelas Vinte horas, 

reuniu o executivo da FREGUESIA DE RIBA D’ÂNCORA em sessão Ordinária, na 

sede da Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

Com a seguinte ordem de Trabalho(s): 

1.º ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 Foi lida e aprovada a acta da reunião anterior. 
2.º ACTO DE ENTREGA – TRANSFERÊNCIA DE PODERES 
 Sendo esta a primeira reunião do novo executivo da Junta de Freguesia, Luciano Maria 
Reis Lima Santos, Presidente da Junta de Freguesia nomeou, para Secretário, Lilita 
Maria Esteves Gonçalves e para Tesoureiro, José Manuel Ferreira Pires Alves. 
3.º HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA 
 Para horário de funcionamento da Junta de Freguesia, foi deliberado o seguinte horário: 

• Às Segundas e Quintas-feiras: das nove às dez e das dezoito e trinta às vinte 
horas; 

• Às Terças, Quartas e Sextas-feiras: das nove às doze horas; 
• Presença dos Membros da Junta: Quartas-feiras: das dezanove às vinte e uma 

horas. 
• Reunião mensal: Todas as segundas Terças-feiras de cada mês. 

4.º ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 Foram feitas as seguintes alterações orçamentais: 
Reforço da rubrica – 07010412 – Cemitério e zona envolvente, com seis mil seiscentos 
e trinta e três euros e dezassete cêntimos, provenientes da rubrica – 07010401 – Estrada 
do Crieiro; 
Reforço da rubrica – 07010401 – Caminho de Juía, com quatro mil e cinquenta e quatro 
euros e setenta e quatro cêntimos, provenientes da rubrica – 07010401 – Estrada do 
Crieiro; 
Reforço da rubrica – 020211 – Representação dos serviços, com cento e noventa e cinco 
euros e setenta e três cêntimos, provenientes da rubrica – 020119 – Artigos honoríficos 
e de decoração; 
Reforço da rubrica – 07010408 – Arranjo de vários caminhos na freguesia, com cinco 
mil, seiscentos e noventa e seis euros e setenta e oito cêntimos, provenientes da rubrica 
– 07010401 – Estrada do Crieiro. 
5.º CONCERTO DE NATAL 
 Foi deliberado solicitar ao Orfeão de Vila Praia de Âncora a realização de um Concerto 
de Natal, na Igreja Paroquial da nossa Freguesia. Este concerto tem a ver com a quadra 
natalícia que se aproxima, servindo ao mesmo tempo de animação de Natal. 
6.º PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS 
 Foi deliberado pedir à Câmara Municipal de Caminha a colocação de um conjunto de 
ecopontos no largo de Gandra e um outro no largo de Perniche. 
7.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 



 

Freguesia de Riba D’Âncora 
Concelho de Caminha 
Cont. N.º 506 999 556 

 
 
 

Página 3 

 

Lugar de Juía // 4910-318 Riba D’Âncora 
 

De António Moreira Pinto, residente no lugar da Ponte, n.º 65, a solicitar uma 
declaração em como o prédio Urbano inscrito na matriz predial sob o artigo dezanove, 
confronta a Poente com domínio público e António Joaquim Esteves, em virtude de 
cedência ao domínio público, para efeitos de processo de rectificação de área; 
De Maria Guilhermina Lourenço Varela, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 294, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura ao subsídio 
de gasóleo agrícola; 
De João Pedro Soares Carvalho, residente no lugar da Ponte, n.º 25, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a curso de formação 
profissional; 
De Bonança Maria Araújo Pereira Cerqueira, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 210, 
a solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de alfabetização; 
De José Emílio Fardilha Conde, residente no lugar de Juía, n.º 161, a solicitar uma 
declaração em como reside sozinho, para efeitos de processo de alfabetização; 
De Bonança Maria Araújo Pereira Cerqueira, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 210, 
a solicitar uma declaração em como não tem transportes públicos de sua residência para 
Vila Praia de Âncora, para efeitos de processo de alfabetização; 
8.º PROGRAMA DE EMPREGO-INSERÇÃO 
 A fim de minimizar os problemas relacionados com a limpeza de valetas e bermas das 
estradas e caminhos da Freguesia, foi deliberado apresentar, junto do Centro de 
Emprego de Viana do Castelo, candidaturas para selecção de pessoal. 
9.º PAGAMENTO 
 Foi autorizado o pagamento da verba de cinco mil, seiscentos e noventa e seis euros e 
setenta e oito cêntimos à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, referente ao pagamento 
de trabalhos realizados em diversos caminhos/largo a Freguesia. 
 

Estiveram presentes: 

Luciano Maria Reis Lima Santos Presidente 
 
Lilita Maria Esteves Gonçalves Secretária 
 
José Manuel Ferreira Pires Alves Tesoureiro 
 
 E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 
presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 
 

Assinaturas 

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 


