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Ata Número Trinta e Quatro 
 

 
 

Aos doze dias do mês de junho 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 José Manuel Rios Pacheco, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 310, a solicitar 

uma declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso entre 

esta Freguesia e Vilarelho, para efeitos de frequência de curso de formação profissional; 

De Berta Conrado de Oliveira Palhares de Sá, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 

241, a solicitar uma declaração em como não existem transportes públicos a realizar o 

percurso entre esta Freguesia e Vilarelho, para efeitos de frequência de curso de 

formação profissional;------------------------------------------------------------------------------- 

De António Maurício Afonso Gonçalves, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 295, a 

solicitar uma declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso 

entre esta Freguesia e Vilarelho, para efeitos de frequência de curso de formação 

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

De Perpétua da Soledade Esteves Brandão, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 195, a 

solicitar uma declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso 

entre esta Freguesia e Vilarelho, para efeitos de frequência de curso de formação 

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

De Gracinda da Glória Ramos Pereira do Rego, residente no Lugar da Ponte, n.º 4, a 

solicitar uma declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso 

entre esta Freguesia e Vilarelho, para efeitos de frequência de curso de aplicador de 

produtos fitofarmacêuticos;------------------------------------------------------------------------- 

De Manuel João Diogo do Rego, residente no Lugar da Ponte, n.º 4, a solicitar uma 

declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso entre esta 
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Freguesia e Vilarelho, para efeitos de frequência de curso de aplicador de produtos 

fitofarmacêuticos;------------------------------------------------------------------------------------ 

Da firma de reboques José Luís de Sá Rodrigues, com sede no Lugar de Aldeia Nova, a 

solicitar uma declaração em como a ligação desta freguesia a Caminha não é muito 

viável e segura, utilizando a estrada de Vila Verde a Venade, para efeitos de justificação 

de trajeto junto da entidade de assistência em viagem;----------------------------------------- 

De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no Lugar de Juía, n.º 159, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de reforma.--------------------------------------------- 

3.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi autorizada a alteração orçamental numero dois, para reforço da rubrica 020108 – 

material de escritório, com duzentos euros, provenientes da rubrica 020201 – encargos 

das instalações.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4.º PAGAMENTOS 

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

À firma Finipeças, a verba de trinta e seis euros e sessenta e dois cêntimos, referente ao 

pagamento do contrato de manutenção;----------------------------------------------------------- 

À firma Camipão, a verba de oitenta e sete euros e oito cêntimos, referente ao 

pagamento das despesas relativas à receção Pascal na sede da Junta de Freguesia.-------- 

5.º OUTROS ASSUNTOS 

A Junta de Freguesia, a pedido dos herdeiros, marcou as seguintes limpezas de Regos e 

Presas:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rego do Carvalho, 11 de Junho;----------------------------------------------------------------- 

- Presa do Pessegueiro, 12 de Junho, às oito horas;--------------------------------------------- 

- Presa da Bufeira, 12 de Junho, às onze horas;-------------------------------------------------- 

- Presa de Gorgalada, 12 de Junho, às catorze horas;------------------------------------------- 

- Presa de Larva, 13 de Junho, às oito horas;----------------------------------------------------- 

- Presa da Preguiça, 13 de Junho, às quinze horas;---------------------------------------------- 

- Presa de Juía, 14 Junho, às oito horas;----------------------------------------------------------- 

- Presa do Puço, 14 Junho, às quinze horas;------------------------------------------------------ 

- Rego da Seara, dia 15 de Junho, às quinze horas.---------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 


