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Ata Número Quarenta e Quatro 
 

 
 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e treze, 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 PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL 

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

doze, no montante de quatro mil, trezentos euros e noventa cêntimos reforçará com o 

montante de dois mil euros a rubrica 010109 – Pessoal em qualquer outra situação e 

com o montante de dois mil, trezentos euros e noventa cêntimos a rubrica 07010408 – 

Viação rural.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.º CONTA DE GERÊNCIA DE 2012 

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 Atividades e a Conta de Gerência de 

dois mil e doze, 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 quarenta e seis mil e dezoito 

euros e nove cêntimos, e na despesa em cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e sete 

euros e três cêntimos, sendo o saldo de quatro mil, trezentos euros e noventa cêntimos.-- 

Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa concluiu-se que se 

obteve uma execução orçamental onde despesas executadas são superiores às receitas 

arrecadadas, provocando uma diminuição do saldo para a gerência seguinte. O saldo da 

gerência do ano de dois mil e doze (execução orçamental) foi de nove mil, quinhentos e 

quarenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos, o saldo para a gerência seguinte 

(execução orçamental) é de quatro mil, trezentos euros e noventa cêntimos, justifica-se 

pelo facto de existir um investimento na Monografia da Freguesia no valor de cinco mil, 

duzentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos, dos quais o Conselho Diretivo dos 
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Baldios transferiu uma verba no valor de mil, duzentos e cinquenta euros, verba que só 

entrou nos cofres da Junta no ano de dois mil e treze.------------------------------------------ 

As receitas correntes/transferências correntes do Município relativas ao segundo 

semestre de dois mil e doze, no valor de três mil, cento e noventa e nove euros e 

noventa e oito cêntimos, também só foram rececionadas em janeiro de dois mil e doze.-- 

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 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo de “Delegação de Competências entre a 

Câmara Municipal de Caminha e a Junta de Freguesia de Riba de Âncora”, para apoios 

referentes a competências da própria Freguesia e apoios reportados a delegação de 

competências do município nas Freguesias.------------------------------------------------------ 

5.º REQUERIMENTOS 

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

De Carina Domingues dos Reis, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 237, a solicitar 

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

De João Vítor Fernandes Araújo, residente no Lugar de Trás-o-Rio, 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 estágio profissional;------ 

De Carlos Américo Fernandes Araújo, residente no Lugar de Trás-o-Rio, 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 estágio profissional;------  

De Emília Maria Maciel Codeço Paço e seu esposo José Manuel Esteves do Paço, 

residentes no Lugar da Ponte, n.º 45 - A, a solicitar um atestado de residência, para 

efeitos de processo de candidatura a incentivo à natalidade;----------------------------------- 

De João Miguel Antunes Armada e sua esposa Maria Leonor Alves Esteves Pinto 

Armada, residentes no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 221, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de processo de candidatura a incentivo à natalidade;--------------- 
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De João David Lopes Franco, residente no Lugar de Juía, n.º 173 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 certificada.--------  

De Domingos António Alves Lameira, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 216, a 

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

De Sara de Jesus Ramos Pereira Esteves, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 216, a 

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

De Tiago Miguel Rodrigues Pires e sua esposa Lilita Maria Esteves Gonçalves, 

residentes no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 198, a solicitar um atestado de residência, para 

efeitos de processo de candidatura a incentivo à natalidade;-----------------------------------  

De Francisco de Assis Ferreira Picoto e sua esposa Milena da Costa Ribeiro Picoto, 

residentes no Lugar de Medo, n.º 136 - A, a solicitar um atestado de residência, para 

efeitos de processo de candidatura a incentivo à natalidade;----------------------------------- 

De José Carlos Leal Afonso e sua esposa Cândida Rosa Ramos Pereira Afonso, 

residentes no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a solicitar um atestado de residência, para 

efeitos de processo bancário.----------------------------------------------------------------------- 

6.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi atribuído um subsídio pelo Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Riba de 

Âncora a esta Junta de Freguesia no valor de mil duzentos e cinquenta euros, para fazer 

face às despesas de impressão da Monografia desta Freguesia, impressão essa que teve o 

encargo de cinco mil duzentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos.----------------- 

7.º PAGAMENTOS 

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

À firma Cunha Amorim e Ribeiro, Lda., a verba de quinze mil e vinte e nove euros e 

catorze cêntimos, referente ao pagamento da obra executada no caminho do 

Castanheiro;------------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Anafre, a verba de cento e sessenta e dois euros e noventa e três cêntimos, 

referente ao pagamento da quota de associada relativa ao ano de dois mil e treze;--------- 

À firma Drogaria Nova, a verba de trinta e um euro e quarenta e oito cêntimos; a verba 

de trinta euros e noventa e cinco cêntimos e a verba de vinte e quatro euros e vinte e 

cinco cêntimos relativas à aquisição hipoclorito e material de desgaste rápido;------------ 
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À firma Megadrive, a verba de duzentos e vinte e dois euros e cinquenta e dois 

cêntimos, referente à aquisição de combustíveis do mês de março.--------------------------- 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


