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Acta Número Vinte e Seis 
 

 
 

Aos onze dias do mês de Outubro 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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

2.º REQUERIMENTOS 

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

De Sónia Isabel Fernandes Lima, residente no lugar de Enxurreira, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo de estudo.------------------------------------ 

De Carina de Fátima Picôto Pires, residente no Lugar de Aldeia Nova, a solicitar um 

atestado de residência/ausência de transportes públicos, para efeitos de frequência de 

curso de formação.----------------------------------------------------------------------------------- 

De Ercília Fernanda Sá Pires, residente no Lugar de Vila Verde, a solicitar um atestado 

de residência/ausência de transportes públicos, para efeitos de frequência de curso de 

formação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 

A pedido de Sérgio da Cruz Afonso Picoto, residente no Lugar de Aldeia Nova, foi 

deliberado, por unanimidade, ceder, no dia 24 do corrente mês, o salão da Junta de 

Freguesia para a realização de testes psicotécnicos de condutores de táxis.----------------- 

4.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 

 Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o n.º 306 – A, à moradia de João Luís 

Antunes Pires, sita no Lugar de Aldeia Nova.--------------------------------------------------- 

5.º LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 

A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia colaborará no peditório nacional 

2011, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.--------------------------------------------- 

6.º POCAL – VERSÃO WEB 2012 

 Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma J. Canão, L.dª uma atualização da 
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aplicação e-SigAut Pocal para a versão Web 2012, tendo como base a introdução das 

seguintes vantagens: versatilidade da plataforma de gestão permitindo a exportação de 

mapas em vários formatos, tarefas e funcionalidades da aplicação adaptáveis em função 

das permissões atribuídas aos utilizadores, introdução de novos mapas legais e dotação 

da base de dados mais segura e robusta.---------------------------------------------------------- 

7.º CAMINHO DO GUIÇO 

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, 

com sede em Santa Marta de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo, a obra de 

construção de muro com capiado em acabamento na propriedade denominada de 

“Cortinhas”, no do Caminho do Guiço, no Lugar de Trás-o-Rio, pelo valor total de onze 

mil, cento e quarenta euros, mais IVA à taxa legal.--------------------------------------------- 

8.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi autorizada a alteração orçamental, para reforço da rubrica 02010299 – Outros, com 

cem euros, provenientes da rubrica 020201 – Encargos das instalações;--------------------- 

Para reforço da rubrica 020225 - Outros serviços, com duzentos euros, provenientes da 

rubrica 020201 – Encargos das instalações.------------------------------------------------------ 

9.º PAGAMENTOS 

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

À firma J. CANÃO, Ld.ª, a verba de trezentos e quarenta e cinco euros e noventa e 

quatro cêntimos, referente ao pagamento versão Web 2012 para o POCAL;----------------  

À ANAFRE, a verba de sessenta euros, referente ao pagamento da inscrição no XIII 

Congresso;--------------------------------------------------------------------------------------------  

À firma MANUEL MARTINS LOURO, a verba de setecentos e vinte e cinco euros e 

sessenta e oito cêntimos, referente a despesas de manutenção/reparação de moto 

cultivadora, carrinha e outras máquinas.---------------------------------------------------------- 

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

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 

 

 

 

 


