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Ata Número Quarenta

Aos onze dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Doze, 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 Trabalhos:------------------------------------------------------------1.º ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.-----------------------------2.º ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio à Escola Básica/Jardim de
Infância, no valor de cento e cinquenta e sete euros e doze cêntimos, para aquisição de
prendas de Natal.------------------------------------------------------------------------------------3.º DELIBARERAÇÕES
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Ancornet, uma impressora
multifunções, marca Brother DCP-J140Wireless, no valor de setenta e quatro euros.----4.º PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2013
Foi aprovado por unanimidade o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois
mil e treze.-------------------------------------------------------------------------------------------O valor orçamental da receita é de cinquenta e nove mil, trinta e três euros e quarenta e
seis cêntimos; o valor orçamental da despesa também é de cinquenta e nove mil, trinta e
três euros e quarenta e seis cêntimos.------------------------------------------------------------5.º REQUERIMENTOS
Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------De Arminda Machado Barros Lomba, residente no Lugar do Medo, n.º 121, a solicitar
uma declaração em como vai transportar azeitonas, fruto da sua colheita, desta
Freguesia até à Freguesia de Estorãos, no dia 11 de dezembro de 2012 e que a carrinha
tem a matricula 29-67-OX, conduzida por Pedro Sidónio Barros Mateus;------------------De Amândio Filipe Pires Antunes, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 260, a
solicitar uma declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso
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entre esta Freguesia e Vila Praia de Âncora, para efeitos de frequência de curso de
formação de adultos;--------------------------------------------------------------------------------De Umbelina Rosa Brandão Alvarenga, residente no Lugar de Juía, n.º 158, a solicitar
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário;--------------------------------De Cidália Cristina Alves de Castro Andrade, residente no Lugar de Enxurreira, n.º 98,
a solicitar uma declaração em como não existem transportes públicos a realizar o
percurso entre esta Freguesia e Vila Praia de Âncora, para efeitos de frequência de curso
de formação de adultos.----------------------------------------------------------------------------6.º DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Foi aprovado, por unanimidade, a aceitação da deliberação de “Delegação de
Competências da Câmara Municipal de Caminha para a Junta de Freguesia de Riba de
Âncora”, relativa a apoios referentes a competências da própria Freguesia e apoios
reportados a delegação de competências do município nas Freguesias.---------------------7.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
Foram autorizadas as alterações orçamentais:---------------------------------------------------- Número cinco, para reforço das rubricas:-----------------------------------------------------010113 – Subsídio de refeição – no valor de seiscentos euros;-------------------------------010309 - Seguros – no valor de quinhentos e vinte euros;------------------------------------020108 – Material de escritório – no valor de seiscentos euros;------------------------------020121 – Outros bens – no valor de cem euros;------------------------------------------------020201 – Encargos das instalações – no valor de quinhentos euros;-------------------------020203 – Conservação de bens – no valor de mil e quinhentos euros, provenientes da
rubrica 010109 – Pessoal em qualquer outra situação.------------------------------------------ Número seis, para reforço das rubricas:--------------------------------------------------------020203 – Conservação de bens, com mil euros, provenientes da rubrica 010109 –
pessoal em qualquer outra situação;--------------------------------------------------------------- Número sete, para reforço da rubrica 020108 – Material de escritório, no valor de cem
euros, provenientes da rubrica 020117 – Ferramentas e utensílios;--------------------------020211 – Representação dos serviços, no valor de cento e cinquenta euros, em
provenientes da rubrica 020210 - Transportes;--------------------------------------------------
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07010401 – Viadutos, arruamentos e obras complementarem – caminho do Guiço, no
valor de dois mil novecentos e trinta e sete euros e dezasseis cêntimos, provenientes da
rubrica 07010408 – Viação rural - Arranjo de vários caminhos na Freguesia.-------------8.º PAGAMENTOS
Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------À firma Megadrive, a verba de cento e noventa euros e cinco cêntimos, referente à
aquisição de combustíveis relativos ao mês de novembro;------------------------------------À firma Drogaria Nova, a verba de dezanove euros e noventa e oito cêntimos, referente
à aquisição de hipoclorito a fim de lavar o recinto do cemitério paroquial;-----------------À firma Manuel Martins Louro, a verba de setecentos e oitenta e quatro euros e vinte e
cinco cêntimos, referente a serviço de manutenção de motocultivador;---------------------À firma Manuel Martins Louro, a verba de quinhentos e setenta e dois euros e um
cêntimo, referente a serviço de manutenção da carrinha Peugeot;---------------------------À firma Freguesias de Portugal, a verba de quinhentos e noventa e seis euros e
cinquenta e cinco cêntimos, referente à aquisição de calendários, despesas com a
manutenção do site da Freguesia e livros de recibos;------------------------------------------À firma Equiraf, a verba de trinta e dois euros, referente ao contrato de manutenção da
fotocopiadora.---------------------------------------------------------------------------------------À firma Ancornet, a verba de quatrocentos e setenta e nove euros, referente à aquisição
de um computador;----------------------------------------------------------------------------------À firma Ancornet, a verba de sessenta e um euro e cinquenta cêntimos, referente a
serviço de assistência técnica de configuração de rede e configuração de impressoras e
aquisição de programa antivírus.------------------------------------------------------------------9.º OUTROS ASSUNTOS
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
Relativamente ao peditório que habitualmente decorre nos dias 1 e 2 de dezembro, a
favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, este ano com esse peditório angariou-se a
quantia de trezentos e cinquenta euros, a favor da referida Instituição.----------------------
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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 ata
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
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