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Acta Número Dezoito 
 

 
 

Aos oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, 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, por unanimidade, a acta da reunião anterior.---------------------------- 

2.º PROGRAMA DE EMPREGO-INSERÇÃO 

A fim de minimizar os problemas relacionados com a limpeza de valetas e bermas das 

estradas e caminhos da Freguesia, foi deliberado celebrar com o Centro de Emprego de 

Viana do Castelo, um acordo de actividade ocupacional celebrado no âmbito dos 

Programas Ocupacionais – Desempregados subsidiados, com a outorgante Maria Inês 

Ferreira Pinto Cardoso Vilar.----------------------------------------------------------------------- 

3.º REQUERIMENTOS 

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

De Odílio Santiago Campos Fernandez, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 245, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de frequência de curso de formação 

profissional;------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Helena Sofia Ferreira Martins, residente no lugar de Medo, n.º 165, a solicitar uma 

certidão de eleitor, para efeitos de processo de renovação de documentos;------------------ 

De Ercília Fernanda Sá Pires, residente no lugar de Vila Verde, n.º 336, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a curso de formação 

profissional;------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Maria Fernanda Santos Esteves Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 

198, a solicitar um atestado de residência/prova de vida, para efeitos de processo de 

reforma;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De Armindo Barros Mateus, residente no lugar de Juía, n.º 194, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos de processo Bancário;----------------------------------------------- 
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De João Ibraim Pereira Fernandes, residente no lugar de Medo, n.º 132, a solicitar uma 

declaração em como o jazigo com as sepulturas n.º 101 e n.º 102 pertenceram a José 

Luís de Castro Fernandes, para efeitos de processo de relação de bens;--------------------- 

De Domingos Lourenço Alvarenga Dantas, residente no lugar de Juía, n.º 151, a 

solicitar um atestado de residência/prova de vida, para efeitos de processo de reforma.--- 

4.º PAGAMENTOS 

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

À firma José António da Cunha Amorim Franco, a verba de mil duzentos e vinte e um 

euros e trinta e cinco cêntimos, referente aos trabalhos executados com a passagem de 

água no caminho do Salto;-------------------------------------------------------------------------- 

Aos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, a verba de trezentos e vinte e 

cinco euros, para ajudar nas despesas dessa instituição.---------------------------------------- 

5.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Câmara Municipal de Caminha, ofício a solicitar fiscalização ao Largo de 

Gandra por motivo de danificação de piso, derramamento de óleo e danificação de uma 

grelha na berma da estrada.------------------------------------------------------------------------- 

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

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 


