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Acta Número Oito 
 

 
 

Aos treze dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas vinte horas, reuniu o executivo 

da FREGUESIA DE RIBA DE 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. 

Também foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta de reunião extraordinária do dia 

vinte e três de Março do ano de dois mil e dez. 

2.º PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL 

Foi aprovada por unanimidade, a primeira revisão orçamental, por incorporação do 

saldo da gerência anterior, no montante de mil trezentos e oitenta e três euros e quarenta 

e oito cêntimos, para reforço da rubrica 010101 – Titulares de órgãos de soberania e 

membros dos órgãos autárquicos. 

3.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 

De Maria de Lurdes Esteves de Araújo, residente no lugar Juía, n.º 184, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de eleições na Cooperativa Agrícola de Viana do 

Castelo; 

De Manuel Luís Pires Aldeia, residente no lugar Juía, n.º 184, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de eleições na Cooperativa Agrícola de Viana do Castelo; 

De Aurolina Maria Pires Alves, residente no lugar Vila Verde, n.º 328, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de eleições na Cooperativa Agrícola de Viana do 

Castelo; 

De João Paulo Pereira, residente no lugar da Enxurreira, n.º 84, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos de internet; 
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De Rute Solange Rainha Pereira Simões Pacheco, residente no lugar de Aldeia Nova, a 

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

para efeitos de registo de fossas; 

De Virgínia da Conceição Antunes Pires Fardilha, residente no lugar de Juía, n.º 175, a 

solicitar um atestado em como reside e não existe transportes públicos nesta Freguesia, 

compatíveis com a sua deslocação diária para Vila Praia de Âncora, local onde 

frequenta um curso de formação profissional. 

4.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos: 

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

aquisição da fotocopiadora Ricoh. 

À firma Finipeças, a verba de trezentos euros, referente à primeira prestação da máquina 

roçadora, 

À Firma Antonino Antunes e Associados, a verba de novecentos e novecentos e vinte e 

quatro euros, referente a honorários e despesas de procedimento de desafectação do 

“Caminho do Guiço” do domínio público da Freguesia de Riba de Âncora. 

5.º AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ROÇADORA 

Devido à necessidade de substituir a actual máquina roçadora, foi deliberado, por 

unanimidade, a aquisição de uma nova máquina, cujo valor foi de quinhentos e 

cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos. 

O pagamento foi acordado ser efectuado em duas prestações mensais, a primeira de 

trezentos euros e outra de duzentos e cinquenta e três Euros e cinquenta cêntimos.  

6.º HERBICIDA  

Em virtude de os funcionários da Junta não conseguirem vencer o crescimento dos 

infestantes nas valetas e bermas das estradas e caminhos da nossa Freguesia, decidiu-se 

por unanimidade, proceder à aquisição de cento e vinte litros de herbicida, à empresa 

Manuquímica. 

O valor da aquisição foi de dois mil quinhentos e setenta euros, ficou acordado o 

pagamento em oito prestações mensais no valor de trezentos e vinte e um euros e trinta 

cêntimos. 
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7.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi autorizada a alteração orçamental, para reforço da rubrica 020121 – Outros bens, 

com duzentos euros, provenientes da rubrica 020211 – Representação dos serviços; 

Para reforço da rubrica 06020305 - Outras despesas correntes, com dois mil e duzentos 

euros, provenientes da rubrica 020211 – Representação dos serviços (oitocentos euros), 

da rubrica 020212 – Seguros (quatrocentos euros), da rubrica 020214 – Estudos, 

pareceres, projectos e consultadoria (quinhentos euros) e da rubrica040701 – 

Instituições sem fins lucrativos (quinhentos euros). 

8.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLICIA 

Foi decidido atribuir o n.º 277 - B, à moradia de Rute Solange Rainha Pereira Simões 

Pacheco, sita no lugar de Aldeia Nova. 

9.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Câmara Municipal de Caminha, ofício a solicitar a mudança de um 

candeeiro de iluminação pública afixado numa moradia particular, pertencente a 

Anabela Oliveira Picoto, residente no lugar de Vila Verde n.º 346, para um poste no 

caminho público. 

 
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 
 

 


