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Acta Número Dezasseis 
 

 
 

Aos Catorze dias do mês de Dezembro 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 ata da reunião anterior.----------------------------- 

2.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 

De Tiago Pereira de Sá, residente no Lugar da Ponte, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de estudo;----------------------------------------------------------------- 

De Rosa Maria Vaz Fernandes Verde, residente no Lugar de Trás-o-Rio, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de estudo.--------------------------------------------------- 

3.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi autorizada a alteração orçamental, para reforço da rubrica 010113 – Subsídio de 

refeição, com quinhentos euros, provenientes da rubrica 010109 – Pessoal em qualquer 

outra situação;---------------------------------------------------------------------------------------- 

Para reforço da rubrica 040701 – Instituições sem fins lucrativos, com oitocentos euros, 

provenientes da rubrica 010113 – Subsídio de refeição.----------------------------------------  

4.º PAGAMENTOS 

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

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

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

À firma Ancornet, a verba de trezentos e cinquenta euros, referente ao pagamento de 

despesas de manutenção e conservação de equipamento informático;----------------------- 

À firma Lara, a verba de noventa e seis euros e setenta e oito cêntimos, referente ao 

pagamento da inspecção da carrinha;-------------------------------------------------------------- 
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À firma Ideograma, a verba de sessenta e seis euros e sete cêntimos, referente à tela com 

impressão digital da fotografia da Escola Comendador Ramos Pereira;--------------------- 

À Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Riba de Âncora, a verba de trezentos e 

cinquenta euros, a fim de ajudar a custear as despesas com a festa da Senhora de 

Guadalupe;--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À Associação A R A, a verba de mil euros, para aquisição de equipamento desportivo.-- 

5.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Câmara Municipal de Caminha, ofício a solicitar apoio em projecto de 

arquitectura para a criação de um Centro de Interpretação Museológico na Escola 

Comendador Ramos Pereira.-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

 

 

 

 


