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Ata Número Quarenta e Sete 
 

 
 

Aos nove dias do mês de julho 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 deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 

De Cátia Isabel Araújo Pereira Cerqueira, e Bruno José Presa da Costa, residentes 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 Maria de Fátima Viana Dias da Silva, residente no Lugar de Medo, n.º 133, a 

solicitar uma declaração, para efeitos de processo de subsídio de morte, em como Maria 

Rosa, nascida a 18/06/1908 é a mesma pessoa com o nome de Maria Rosa Gavinho da 

Costa Viana;------------------------------------------------------------------------------------------ 

De Manuel da Silva Cerqueira, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 211, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo judicial;--------------------------------------- 

De Diogo Esteves Fernandes, residente no Lugar de Medo, n.º 136, a solicitar um 

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

De Filipa de Barros Mateus, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 194, a solicitar uma 

declaração em como tem a seu cargo a mãe Arminda Machado de Barros lomba, para 

efeitos de processo na segurança social.---------------------------------------------------------- 

De Joaquim Ribeiro Esteves de Araújo, residente no Lugar de Juía, a solicitar a 

atribuição de número de polícia à sua habitação situada no Lugar de Juía.------------------ 

3.º TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA 

Foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerimento de Maria Leonor Alves Pires, 

residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 308, a solicitar a transferência para seu nome da 

sepultura n.º 29, talhão A, no cemitério paroquial de Riba de Âncora, por motivo de 

herança de sua mãe Olinda de Jesus Domingues Alves.---------------------------------------- 
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4.º CAMINHO DO SEGUIDO 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar à firma Armindo Afonso, Lda, a realização 

dos trabalhos a executar no caminho do Seguido, no lugar de Trás-o-Rio, no valor de 

dezoito mil, setecentos e oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos. A este valor será 

acrescido o IVA, à taxa legal.---------------------------------------------------------------------- 

5.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o n.º 189, à moradia de Joaquim Ribeiro 

Esteves, sita no Lugar de Juía.--------------------------------------------------------------------- 

6.º PAGAMENTOS 

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

À firma Megadrive, a verba cento e oitenta e três euros e vinte cêntimos, referente à 

aquisição de combustível, do mês de junho;----------------------------------------------------- 

À Fábrica da Igreja de Riba de Âncora, a verba de setenta e cinco euros, referente à 

atribuição de subsídio;------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Manuel Martins Louro, a verba de duzentos e vinte e sete euros e dezassete 

cêntimos, referente à reparação do motocultivador.--------------------------------------------- 

7.º MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS 

Foi deliberada por unanimidade:------------------------------------------------------------------- 

• Modificação orçamental número um, com o reforço da rubrica 07010401 – 

viadutos arruamentos e obras complementares – caminho castanheiro – 15.029,14€; por 

diminuição das rubricas 07010401 – viadutos arruamentos e obras complementares – 

caminho seguido – 10.000,00 e 07010408 – viação rural – arranjo de vários caminhos 

na freguesia – 5.029,14;----------------------------------------------------------------------------- 

• Modificação orçamental número dois, com o reforço da rubrica 07010401 – 

viadutos arruamentos e obras complementares – caminho do seguido – 3.500,00; por 

diminuição das rubricas 070207 – maquinaria e equipamento – motocultivador – 

3000,00 e 07010413 – outros – fontanários – 500,00;------------------------------------------  

• Modificação orçamental número três, com o reforço das rubricas 010113 – 

subsídio de refeição – 400,00 e 020214 – estudos, pareceres e projetos e consultoria – 

1.320,00; por diminuição das rubricas 020108 – material de escritório – 400,00, 020203 

– conservação de bens – 320,00, 020211 – representação dos serviços – 500,00 e 
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020225 – outros serviços – 500,00; e reforço da rubrica - 070107 – equipamento de 

informática - 100,00 por diminuição da rubrica – 070109 – equipamento administrativo 

– 100,00.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido um ofício à senhora Presidente da Câmara Municipal de Caminha a 

solicitar que diligencie no sentido de mandar cortar os ramos dos sobreiros que se 

encontram junto à bomba de captação de água da rede pública, no sítio de Balaute. Este 

facto prende-se com o roçar no cabo da eletricidade da rede pública que fornece energia 

para o funcionamento da bomba de captação de água, pois recentemente a Freguesia 

ficou sem água, durante dia e meio, devido aos estragos causados no cabo de 

fornecimento de energia elétrica para o equipamento de captação de água.----------------- 

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

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 ata 

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 

 

 

 

 


