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Acta Número Onze 
 
 
 
Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e dez, 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, por unanimidade, a acta da reunião anterior.---------------------------- 

2.º PRESA DE LARVA 

Atendendo ao facto de que não é possível proceder à limpeza da presa de Larva com 

recurso a uma retroescavadora e em resposta a um pedido de apoio por parte de alguns 

herdeiros desta presa e com o intuito de apoiar os respectivos herdeiros no pagamento 

dos serviços de limpeza efectuados com recurso a uma mini retroescavadora, foi 

deliberado, por unanimidade, ajudar os herdeiros desta presa no pagamento das 

respectivas despesas.--------------------------------------------------------------------------------- 

3.º INUMAÇÃO DE CINZAS 

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a inumação das cinzas de Ângela da Piedade 

Rocha Diogo, para a Sepultura número nove, do Talhão A, do Cemitério paroquial. Esta 

inumação foi requerida nos termos dos artigos terceiro e quarto do Decreto-Lei número 

411/98 de 30 de Dezembro, por Maria de Fátima Rocha de Oliveira Diogo Santana, 

residente na Rua Francisco Grandela, n.º 8 – 5.º Esquerdo, S. Domingos de Benfica, 

Lisboa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.º AQUISIÇÃO DE SOPRADOR/ASPIRADOR 

Com o objectivo de melhorar a qualidade e rentabilidade de serviço na limpeza de 

bermas e valetas, por unanimidade, deliberou-se adquirir um soprador/aspirador no 

valor de cento e sessenta e sete euros, à firma Finipeças. A este valor acresce o IVA à 

taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------- 

5.º REQUERIMENTOS 

 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:--------------------------------- 
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De Florbela Barros Pinto, residente no Lugar de Medo, n.º 117, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos de processo de candidatura a incentivo à natalidade;------------ 

De Domingos Lourenço Alvarenga Dantas, residente no Lugar de Juía, n.º 151, a 

solicitar uma declaração de prova de vida, para efeitos de reforma;-------------------------- 

De Ilda da Conceição Sousa Valente, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 210 - A, a 

solicitar uma certidão de eleitor, para efeitos de processo bancário;-------------------------- 

De Filipe André Alves de Castro, residente no Lugar de Juía, n.º 153, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de renovação de documentos;---------------------------- 

De Carlos Américo Fernandes Araújo, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 245, a 

solicitar um atestado em como não existem transportes públicos nesta Freguesia, para 

efeitos de apoio na deslocação para a frequência de estágio profissional;------------------- 

De Manuel da Silva Mateus, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 284, a solicitar uma 

declaração de composição de agregado familiar, para efeitos de candidatura a apoio 

social;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Cristiana Iria Pires Antunes, residente no Lugar de Medo, n.º 133 - A, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a incentivo à natalidade. 

De Hugo Ismael Alves Pereira, residente no Lugar de Juía, n.º 169, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de candidatura a bolsa de estudo.------------------------ 

6.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------- 

À firma Manuquímica, a verba de trezentos e vinte e um euros e trinta cêntimos, 

referente à terceira prestação da compra do herbicida;----------------------------------------- 

À firma Edipresa, a verba de mil seiscentos e trinta e um euros e setenta cêntimos, 

referente ao pagamento de metade da pavimentação do caminho que dá acesso à casa do 

Gorgalada, no Lugar de Juía;----------------------------------------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de duzentos euros e quarenta cêntimos, referente ao 

pagamento do soprador/aspirador;----------------------------------------------------------------- 

À firma Segurihigiene, a verba de cento e noventa e cinco euros, referente ao 

pagamento da inscrição de um condutor para obtenção da licença de condução de 

transportes escolares.-------------------------------------------------------------------------------- 

7.º OUTROS ASSUNTOS 
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Foi dirigido à Câmara Municipal de Caminha, ofício a solicitar autorização e colocação 

de dois espelhos reguladores de trânsito, sendo um no Lugar de Trás-o-Rio, a fim de 

permitir uma melhor visibilidade para quem sai da residência de Maria Cidália Esteves 

de Oliveira e um outro para quem sai da residência de Maria Cristina Esteves de Castro, 

no lugar de Enxurreira. Os espelhos foram adquiridos pelos particulares, apenas 

solicitam autorização para serem colocados.----------------------------------------------------- 

 

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.----------------------- 

 

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 

 

 

 


