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Ata Número Quarenta e Cinco 
 

Aos catorze dias do mês de maio 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 REQUERIMENTOS 

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

De Maria do Carmo Lourenço Landeira, residente no Lugar de Juía, n.º 176, 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 Maria Fernanda Ramos de Sá Pires, residente no Lugar de Vila Verde, n.º 336, 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 Adriano Filipe Araújo Pereira, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 211, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a incentivo à 

natalidade;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Pedro Alexandre Domingues Esteves, residente no Lugar da Ponte, a solicitar 

autorização para atravessar um tubo, no caminho do “Ramos”, destinado à baixada da 

luz para a sua moradia;------------------------------------------------------------------------------ 

De Márcio Manuel Fernandes Novo, residente no Lugar de Medo, n.º 117, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o n.º 34 - A, à moradia de Pedro Alexandre 

Domingues Esteves, sita no Lugar da Ponte.----------------------------------------------------- 

4.º DELIBERAÇÕES 

Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio à mordomia da festa de Nossa 
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Senhor de Guadalupe, no valor de trezentos e cinquenta euros, para fazer face às 

despesas decorrentes da festa.---------------------------------------------------------------------- 

5.º PAGAMENTOS 

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

À firma Megadrive, a verba de cento e sessenta e cinco euros e oitenta cêntimos, 

referente à aquisição de combustível;------------------------------------------------------------- 

À firma Ancornet, Lda., a verba de quarenta e três euros e cinco cêntimos, referente ao 

serviço de assistência técnica (instalação de sistema operativo e configuração e cópia 

dos backups);----------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Camipão, a verba de setenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos, referente ao 

fornecimento de bens alimentares para representação da Junta de Freguesia na 

Comunhão Pascal;----------------------------------------------------------------------------------- 

À Fábrica da Igreja Paroquial de Riba de Âncora, a verba de trezentos e cinquenta 

euros, referente ao pagamento do subsídio para a festa de Nossa senhora de Guadalupe.- 

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

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 

 

 


