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Acta Número Vinte e Sete 
 

 
 

Aos oito dias do mês de Novembro 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 ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o n.º 48 – A, à moradia de Cidália Maria 

Martins Vieira dos Santos, sita no Lugar da Ponte.--------------------------------------------- 

3.º ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio à Escola Básica/Jardim de 

Infância, no valor de cento e cinquenta euros, para aquisição de prendas de Natal.-------- 

4.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 

Foi pedido à EDP a substituição de lâmpadas fundidas da rede de iluminação pública 

nos seguintes locais:--------------------------------------------------------------------------------- 

LUGAR DE JUÍA 

• Largo do Espírito Santo (candeeiro do adro junto à Capela) -------------------------

- 

• Largo do Cruzeiro (projetor no poste frente à sede da Junta de Freguesia)--------- 

LUGAR DO MEDO 

• Caminho da Cegonha (poste entre a casa n.º 114 – A e a Capela Sr.ª Guadalupe)- 

• Caminho da Cegonha (poste junto à casa n.º 114 - A)--------------------------------- 

LUGAR DE VILA VERDE 

• Caminho do Regueirinho (poste junto à casa n.º 338 - A)----------------------------- 

LUGAR DA PONTE 

• Estrada da Ponte a Gandra (poste junto à casa n.º 53)--------------------------------- 

• Estrada Nacional 305 (poste junto ao km 1,8)------------------------------------------ 

• Estrada Nacional 305 (poste junto ao km 2,32)----------------------------------------- 
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• Estrada Nacional 305 (poste junto ao km 2,45)----------------------------------------- 

• Estrada Nacional 305 (poste junto ao km 3)--------------------------------------------- 

• Caminho dos Fornos (poste junto à casa n.º 58)---------------------------------------- 

• Calçada de S. Bartolomeu (poste junto à casa n.º 29)---------------------------------- 

• Largo das Francas (poste junto à casa n.º 35 – A)-------------------------------------- 

5.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi autorizada a alteração orçamental, para reforço da rubrica 010309 – Seguros, com 

cento e cinquenta euros, provenientes da rubrica 010113 – Subsídio de refeição;---------- 

Para reforço da rubrica 02010202 - Gasóleo, com quatrocentos euros, provenientes da 

rubrica 020203 – Conservação de bens;---------------------------------------------------------- 

Para reforço da rubrica 020201 – Encargos das instalações, com trezentos euros, 

provenientes da rubrica 020108 – Materiais de escritório (duzentos euros), e da rubrica 

020117 – Ferramentas e utensílios (cem euros);------------------------------------------------- 

Para reforço da rubrica 020225 – Outros serviços, com quatrocentos euros, provenientes 

da rubrica 06020305 – Outras (trezentos euros) e da rubrica 020203 – Conservação de 

bens (cem euros).------------------------------------------------------------------------------------- 

6.º REQUERIMENTOS 

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

De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, a solicitar um 

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

De Jorge Filipe Ribeiro Palhares, residente no Lugar de Vila Verde, a solicitar um 

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

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

De Graça Maria Alves Lopes, residente no Lugar de Juía, a solicitar um atestado de 

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

formação profissional.------------------------------------------------------------------------------- 

De Manuel Alberto Ribeiro Balceiro da Cruz, residente no Lugar de Aldeia Nova, a 

solicitar um atestado de residência/ausência de transportes públicos, para efeitos de se 

deslocar para tratamento médico.------------------------------------------------------------------ 

De Manuel José Gomes Antunes, residente no Lugar de Aldeia Nova, a solicitar um 

atestado de residência/prova de vida, para efeitos de processo de reforma.------------------ 
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De Maria Amélia Pires Ferreira Martins, residente no Lugar do Medo, a solicitar uma 

declaração em como o Lugar do Medo também é conhecido por Lugar da Igreja.--------- 

De Maria Amélia Pires Ferreira Martins, residente no Lugar do Medo, a solicitar uma 

declaração em como a construção do prédio urbano, inscrito na matriz predial sob o 

artigo 344, sito no Lugar do Medo, também denominado por Lugar da Igreja, é anterior 

a 1951.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Maria Amélia Pires Ferreira Martins, residente no Lugar do Medo, a solicitar uma 

declaração em como a construção do prédio urbano, inscrito na matriz predial sob o 

artigo 409, sito no Lugar do Medo, é anterior a 1951.------------------------------------------ 

7.º PAGAMENTOS 

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

À firma PortugalInteractivo, a verba de cento e sessenta e dois euros e trinta e cinco 

cêntimos, referente ao pagamento de despesas de alojamento de página web;--------------  

À firma FINIPEÇAS, a verba de cento e setenta e dois euros e trinta e um cêntimos, 

referente ao pagamento de despesas de manutenção/reparação de equipamentos de 

limpeza de bermas e valetas;-----------------------------------------------------------------------  

À firma CAMITINTAS, a verba de vinte e dois euros e dez cêntimos, referente a 

despesas de materiais para o cortejo etnográfico da festa da Senhora da Bonança;--------- 

À firma Margarete Couto P. Silva, a verba de dezoito euros e trinta cêntimos, referente a 

despesas com o cortejo etnográfico da festa da Senhora da Bonança;------------------------ 

À firma ANCORNET, Ld.ª, a verba de dezoito euros e quarenta e cinco cêntimos, 

referente a despesas de assistência em equipamentos informáticos;-------------------------- 

À Liga Portuguesa Contra o Cancro, a verba de trezentos e cinquenta euros, referente ao 

peditório 2011;--------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma PAULO BARROSO, a verba de trinta euros, referente à aquisição de um kit de 

suporte para televisão;------------------------------------------------------------------------------- 

À firma CUNHA AMORIM & RIBEIRO, a verba de cinco mil euros, referente ao 

primeiro auto de medição da obra de elevação de muro com capiado em acabamento, do 

terreno das Cortinhas, no caminho do Guiço;---------------------------------------------------- 

À firma EQUIRAF, a verba de quarenta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos, 

referente ao pagamento de despesas com manutenção da fotocopiadora;-------------------- 
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À firma SECURITAS DIRECT PORTUGAL, a verba de sessenta euros e vinte e sete 

cêntimos, referente ao pagamento de um comando eletrónico para acionar o alarme;----- 

A Rosa Laura Cerqueira, a verba de noventa e quatro euros e trinta cêntimos, referente 

ao pagamento das prendas de Natal para os alunos da Escola Básica;------------------------ 

A Fernanda Lúcia Melro Verde, a verba de cinquenta e seis euros e trinta e quatro 

cêntimos, referente ao pagamento das prendas de Natal para os alunos do Jardim de 

Infância.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Câmara Municipal de Caminha, ofício a solicitar fiscalização na estrada 

do Crieiro por motivo de depósito de terra na berma da estrada.------------------------------ 

Também foi dirigido ofício a Ricardo Costa Martins, na qualidade de cabeça de casal de 

herdeiros de Bonança Martins, a solicitar, com urgência, o corte dos pinheiros num 

terreno que possuem, confinante com a estrada do Crieiro, no Lugar do Medo, visto 

estarem a ameaçar perigo de queda devido às condições atmosféricas que se têm 

verificado ultimamente.-----------------------------------------------------------------------------  

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 

 


