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Ata Número Trinta 
 

 
 

Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 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 Helena Maria Medeiros Pereira Sá, residente no lugar da Ponte, a solicitar um 

atestado em como não existem transportes públicos, a realizar o percurso entre esta 

freguesia e Vila Praia de Âncora, para efeitos de frequência de curso de formação de 

adultos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De Cristina Valentina Faria Pinto, residente no lugar da Ponte, n.º 65-A, a solicitar uma 

declaração em como entrou em Portugal em 02/11/2012 e passou a ser residente nesta 

Freguesia desde a referida data, para efeitos de legalização de residência.------------------ 

De Celina Maria da Cunha Mateus, residente no lugar de Juía, n.º 152, a solicitar um 

atestado de residência para efeitos de processo bancário.-------------------------------------- 

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

198, a solicitar um atestado/prova de vida, para efeitos de reforma.-------------------------- 

De Manuel Joaquim Ramos Martins, residente no lugar de Vila Verde, n.º 325, a 

solicitar um atestado de residência para efeitos de legalização de residência.--------------- 

3.º DELIBERAÇÕES 

Foi deliberado por unanimidade, mandar restaurar dois candeeiros no largo do Espírito 

Santo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi posta à consideração uma proposta de aquisição de uma salamandra para a casa de 

habitação social, no valor de quinhentos e quarenta e quatro euros e quarenta e oito 

cêntimos. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- 
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4.º PAGAMENTOS 

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

À firma Drogaria Nova, a verba de cento e três euros e quarenta e sete cêntimos, 

destinado à aquisição de tubo polietileno e união reta. À mesma firma cento e cinquenta 

e três euros e sessenta e nove cêntimos, destinado à aquisição de diverso material de 

desgaste rápido;-------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Megadrive, a verba de cento e vinte e seis euros e dezanove cêntimos, 

destinado ao pagamento de combustíveis.-------------------------------------------------------- 

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

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 

 

 

 

 

 


