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Acta Número Vinte 
 

 
 

Aos doze dias do mês de Abril 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 Trabalhos: 

1.º ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior.---------------------------- 

2.º OBRAS PARTICULARES NO CEMITÉRIO 

Foi dada autorização, a Maria de Araújo Rodrigues Meirim Barros, para transformar a 

sepultura número vinte, do talhão I, no cemitério paroquial desta Freguesia em jazigo 

subterrâneo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º CONTA DE GERÊNCIA 2010 

De acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

estiveram presentes em reunião, o Relatório de Actividades e a Conta de Gerência de 

2010, bem como os mapas de execução do P.P.I., a fim de serem analisados e 

aprovados, documentos que aqui se dão como inteiramente reproduzidos para todos os 

devidos efeitos legais e que traduzem na receita o valor de setenta e três mil e cinquenta 

e seis euros e noventa e três cêntimos e na despesa em setenta e dois mil novecentos e 

trinta e seis euros e sessenta e um cêntimos, sendo o saldo de mil, quatrocentos e 

noventa e um euros e trinta e oito cêntimos.----------------------------------------------------- 

Após verificação dos documentos por todos os membros da Junta, presentes, o Senhor 

Presidente submeteu-os a votação, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade 

pelo que os remete à Assembleia de Freguesia para apreciação e aprovação, conforme o 

preceituado na alínea b) do n.º 2, artigo 17.º, da mesma lei.----------------------------------- 

4.º VISITA PASCAL 

A exemplo de anos anteriores a Junta de Freguesia, voltará a fazer o encerramento da 

visita Pascal, na sede da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------- 

5.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 
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De João Evangelista Pires da Silva, residente no lugar de Vila Verde, n.º 331, a solicitar 

um atestado de insuficiência económica, para efeitos de isenção de custos com despesas 

de processo judicial;--------------------------------------------------------------------------------- 

De Maria Hermínia Ramos Pires, residente no lugar de Vila Verde, n.º 330, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de processo bancário;--------------------------------- 

De Bruno Tiago da Cruz Lourenço, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 311, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a estágio 

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

De Kathleen Shirley Eastaugh, residente na casa do Lagar, Lugar de Juía, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de registo no Serviço Nacional de Saúde;-------------- 

De Richard Donald Eastaugh, residente na casa do Lagar, Lugar de Juía, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de registo no Serviço Nacional de Saúde;-------------- 

De Graça Maria Alves Lopes, residente no Lugar de Juía, n.º 173, a solicitar um 

atestado de residência e ausência de transportes públicos que passem nesta Freguesia, 

para efeitos de processo de candidatura a curso de formação profissional;------------------ 

De Sandra Cristina Afonso Rodrigues Domingues, residente no Lugar de Vila Verde, 

n.º 345, a solicitar um atestado de residência e ausência de transportes públicos que 

passem nesta Freguesia, para efeitos de processo de candidatura a curso de formação 

profissional.------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.º PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL 

Foi aprovado por unanimidade que o saldo da Conta de Gerência do ano de dois mil e 

dez, no valor de mil, quatrocentos e noventa e um euros e trinta e oito cêntimos, fosse 

incorporado na rubrica 07010408 – Viação rural.----------------------------------------------- 

7.º PAGAMENTOS 

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

À firma Carglass, a verba de trezentos e setenta e nove euros e cinquenta e dois 

cêntimos, referente ao pagamento do vidro pára-brisas do carro pertencente a Maria de 

Lurdes Carvalho, partido no exercício de limpeza da valeta na estrada de Aldeia Nova;-- 

À firma TLCI Automóveis, S.A., a verba de duzentos e setenta e seis euros e dois 

cêntimos, referente ao pagamento do vidro da porta dianteira do carro pertencente a 
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Alexandre Manuel Parente Lopes, partido no exercício de limpeza da valeta no caminho 

do Manel Pequeno.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 
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