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Acta Número Cinco 
 

 
 
Aos Nove dias do mês de Fevereiro 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 

Aberta a sessão, foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior. 

2.º AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIADORA 

Visto a actual fotocopiadora da Junta de Freguesia se encontrar em mau estado de 

funcionamento, foi deliberado, por unanimidade, adquirir uma nova fotocopiadora, 

marca RICOH/NRG Afício 2020D pelo valor de mil e duzentos euros, entregando a 

nossa fotocopiadora, pela retoma de quatrocentos euros. Incluindo o IVA, à taxa legal 

em vigor, o valor da fotocopiadora passou a ser de novecentos e sessenta euros, ficando 

acordado o pagamento, em quatro prestações mensais, de duzentos e quarenta euros 

cada uma. 

3.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 

De Maria Luzia Martins Ramos, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a solicitar 

uma declaração em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para 

efeitos de registo de fossas; 

De Paulo Jorge Braga Alves de Castro, residente no lugar de Juía, n.º 176, a solicitar 

uma declaração em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para 

efeitos de registo de fossas; 

De Manuel Augusto Dantas Veríssimo de Barros, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 

195-A, a solicitar uma declaração em como não há rede de saneamento básico nesta 

Freguesia, para efeitos de registo de fossas; 

De Domingos da Costa Barros, residente no Lugar do Medo, n.º 114, a solicitar uma 

declaração em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para efeitos de 

registo de fossas; 
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De Cabeça de Casal de herdeiros de Joaquim Veríssimo de Barros, residente no lugar de 

Enxurreira, n.º 103, a solicitar uma declaração em como não há rede de saneamento 

básico nesta Freguesia, para efeitos de registo de fossas; 

De Liliana Alexandra Sá Sampaio, residente no Lugar de Vila Verde, n.º 338-A, a 

solicitar certidão de eleitor para efeito de renovação de documentos; 

De Maria das Dores Cruz Ribeiro Lourenço, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 

312, a solicitar uma declaração de insuficiência económica para efeitos de isenção de 

custos com despesa de saúde/tratamento; 

De António da Costa Portela, residente no Lugar de Enxurreira, n.º 100, a solicitar uma 

declaração em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para efeitos de 

registo de fossas. 

4.º CAMINHO DO BARBOSA 

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, 

pelo valor de dois mil, novecentos e vinte e oito euros e noventa cêntimos, mais IVA à 

taxa legal, a obra de pavimentação em calçada à portuguesa do caminho do Barbosa, no 

lugar da Ponte. 

5.º PAGAMENTOS 

Foi autorizado o pagamento da verba de quatrocentos e trinta e sete euros e cinquenta 

cêntimos à firma Arca Nova, referente à terceira prestação da aquisição do painel 

informativo; 

À firma Equiraf, a verba de duzentos e quarenta euros, referente à primeira prestação da 

aquisição da fotocopiadora Ricoh. 

 

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. 
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