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Ata Número Quarenta e Um

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e treze, 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 Trabalhos:------------------------------------------------------------1.º ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.-----------------------------2.º REQUERIMENTOS
De Ana Cristina Pires da Silva, residente na Praça da Republica n.º 42, 3.º, Vila Praia de
Âncora, a solicitar uma declaração em como residiu, durante cerca de oito anos, no n.º
24, do Lugar de Ponte, desta Freguesia, para efeitos de candidatura ao rendimento social
de inserção.-------------------------------------------------------------------------------------------3.º PAGAMENTOS
Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------À firma Loja do Bacalhau, a verba de cento e quarenta euros e cinquenta cêntimos,
referente à aquisição de géneros alimentares para oferta ao condutor da carrinha da
Junta de Freguesia, Sr. Manuel Pereira, como forma de agradecimento pelo excelente
trabalho prestado a título voluntário à comunidade Riba Ancorense;------------------------À Srª. Maria de Lurdes Ribeiro Esteves Araújo, a verba de quinhentos e cinco euros,
referente à aquisição de gasóleo agrícola;-------------------------------------------------------À Firma Rádio Jornal Caminhense, Lda., a verba de cento e noventa e um euro e oitenta
e oito cêntimos, referente à emissão de campanha publicitária do Natal 2012;------------À Firma Sersilito – Empresa gráfica, Lda., a verba de quatro mil quinhentos e cinquenta
e oito euros e a verba de setecentos e quinze euros e cinquenta cêntimos, referente à
impressão de trezentos exemplares da Monografia da Freguesia de Riba de Âncora;-----À firma Megadrive, a verba de duzentos e oitenta e dois euros e sessenta e um cêntimos,
referente à aquisição de combustíveis do mês de dezembro;----------------------------------À firma Ancornet, Lda., a verba de vinte e quatro euros, referente a aquisição de
tinteiros;-----------------------------------------------------------------------------------------------
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À firma Staples, a verba de sessenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos, referente
à aquisição de material de escritório;-------------------------------------------------------------À firma Casa Oliveira, a verba de cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos,
referente a aquisição de material de desgaste rápido.------------------------------------------4.º OUTROS ASSUNTOS
O cidadão Manuel Bento Martins da Silva, dirigiu uma reclamação sobre queda de
muro na sua propriedade.--------------------------------------------------------------------------No dia catorze do corrente mês verificou que a parte superior do muro, junto à portinha,
da propriedade da qual é proprietário, no sítio de S. Bartolomeu, no Lugar da Ponte, se
encontrava caído.------------------------------------------------------------------------------------Tendo verificado que a queda do muro deveu-se a acidente com a máquina que operava
no local, dirigiu-se ao pessoal que trabalhava, pedindo responsabilidades. Acabaram por
negar, dizendo que o muro já estava caído há bastantes dias. Facto esse, que não
corresponde à verdade, pois todos os dias se desloca à propriedade e o local é bastante
movimentado.----------------------------------------------------------------------------------------Nesse local, a empresa responsável pelas obras de saneamento, para além de fazer
estaleiro de areias, tout venant, terras e outros materiais decorrentes da obra, recorreu ao
uso de fogo e partiu pedra com recurso a uma máquina bastante potente.------------------No mesmo dia verificou que junto ao muro caído, existia um grande monte de pó de
pedra que a máquina para o carregar empurrava contra a base do muro.--------------------Foi nesse sentido, que solicitou a comunicação do sucedido, junto da Câmara
Municipal, dona da obra, a fim de responsabilizar a empresa a reconstruir o muro, com a
maior brevidade possível, pois a propriedade encontra-se aberta.----------------------------Estiveram presentes:--------------------------------------------------------------------------------Luciano Maria Reis Lima Santos, Presidente
Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária
José Manuel Ferreira Pires Alves, Tesoureiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
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