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Ata Número Cinquenta 
 

 
 

Aos Vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e treze, pelas dezasseis horas, e 

trinta minutos, 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 Trabalho:----------------------------------------------------------------------------- 

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 Maria Margarida Pinto da Fonseca Formigal de Abreu, a solicitar uma declaração 

em como é proprietária de uma moradia no Lugar de Aldeia Nova, n.º 304, para efeitos 

de processo de telecomunicações;----------------------------------------------------------------- 

De Flamiano Máximo Gonçalves Martins, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 235, 

a solicitar um atestado de residência, para efeitos de candidatura a curso de formação 

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

De Eugénia Martins Alves, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 226, a solicitar uma 

declaração em como o prédio urbano, composto por um engenho em ruínas, sito em 

Roriz, inscrito na matriz predial de Riba de Âncora, sob o artigo 752, é anterior à 

entrada em vigor do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, para efeitos de 

processo de legalização a apresentar nos serviços camarários;-------------------------------- 

De Ruben Pinto Vaz, residente no Lugar de Trás-o-Rio, a solicitar um atestado de 

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

De Carlos Alberto Antunes Fernandes, residente no Lugar de Vila Verde, n.º 343, a 

solicitar um atestado de residência/prova de vida, para feitos de reforma;------------------- 

De Cindy Amandine Alves, residente no Lugar de Trás-o-Rio, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de processo bancário;---------------------------------------------------- 

De José Bento Martins, residente no Lugar de Vila Verde, n.º 343, a solicitar um 

atestado de residência/prova de vida, para feitos de reforma;---------------------------------- 
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De Daniela Sofia Amaro Rocha, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 217, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura ao Rendimento 

Social de Inserção;----------------------------------------------------------------------------------- 

De Joana Verde Vasconcelos, residente no Lugar de Trás-o-Rio, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos de processo de candidatura a bolsa de estudos;------------------ 

De José Emílio Fardilhas Conde, residente no Lugar de Juía, n.º 161, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo de renovação do Rendimento Social de 

Inserção;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Bonança Maria Araújo Pereira Cerqueira, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 211, 

a solicitar uma declaração 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 Joana Verde Vasconcelos, residente no Lugar de Trás-o-Rio, a solicitar uma 

declaração em como o seu agregado familiar é composto por si, seus pais e sua irmã.---- 

3.º MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a modificação orçamental número quatro.----- 

Diminui-se às rubricas:------------------------------------------------------------------------------  

07010203 - Reparação e beneficiação – Reparação e beneficiação casa habitação social 

– 100,00;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-07010301 – Instalações dos serviços – sede da junta de freguesia – 100,00;--------------- 

- 07010305 – Escolas – Escola Comendador Ramos Pereira- 100,00;------------------------ 

- 07010307 – Outros - Reparação e beneficiação do salão de Vila Verde – 100,00;------- 

- 07010401 – Viadutos arruamentos e obras complementares – Estrada de Campo 

Viana- 100,00;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- 07010401 – Viadutos arruamentos e obras complementares – Caminho do Guiço – 

100,00;-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 - 07010401 – Viadutos arruamentos e obras complementares – Caminho de Juía – 

100,00;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 07010401 – Viadutos arruamentos e obras complementares – Caminho do Castanheiro 

– 100,00;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 07010401 – Viadutos arruamentos e obras complementares – Construção de valetas 



 

Freguesia de Riba de Âncora 
Concelho de Caminha 
Cont. N.º 506 999 556 

 
 
 

Página 158 

 

Lugar de Juía // 4910-318 Riba de Âncora 
 

em betão- 1.500,00;---------------------------------------------------------------------------------- 

- 07010401 – Viadutos arruamentos e obras complementares – Estrada do Crieiro – 

100,00;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 07010406 – Instalações desportivas e recreativas – Beneficiação de instalações 

desportivas – 100,00;-------------------------------------------------------------------------------- 

- 07010408 – Viação rural – Arranjo de vários caminhos na Freguesia – 599,76;---------- 

- 07010412 – Cemitérios – Cemitério e zona envolvente – 100,00€;------------------------- 

- 07010413 – Outros – Fontanários – 100,00€;-------------------------------------------------- 

- 07010602 – Outros – Viatura – 100,00€;------------------------------------------------------- 

Para reforço da rubrica 07010401 – Viadutos arruamentos e obras complementares – 

Caminho do seguido – 1.999,76.------------------------------------------------------------------- 

4.º SALDO DA GERÊNCIA 

Foi deliberado, aprovar por unanimidade, o saldo de execução orçamental relativo à 

gerência correspondente ao período de 01/01/2013 a 29/09/2013, no valor de seis mil 

quinhentos e trinta e sete euros e setenta e cinco cêntimos.----------------------------------- 

Relativamente ao período em análise, discutiu-se o valor relativo às despesas correntes, 

trinta mil oitocentos e cinquenta e seis euros e cinco cêntimos, e às despesas de capital, 

vinte e quatro mil, vinte e cinco euros e noventa e seis cêntimos.----------------------------- 

Quanto às receitas correntes, quarenta e dois mil sessenta e três euros e oitenta e seis 

cêntimos e as receitas de capital, quinze mil euros.--------------------------------------------- 

Verificou-se também que a execução da despesa foi de 86,65% e da receita de 86,65%.-  

5.º PAGAMENTOS 

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

À firma Margaret Couto Pires da Silva, a verba de cento e setenta e dois euros e doze 

cêntimos, referente a despesa com o cortejo etnográfico da festa da Senhora da 

Bonança;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Ancornet, a verba de cinquenta e dois euros e noventa cêntimos, referente a 

despesas de manutenção com o equipamento informático;------------------------------------- 

À firma Megadrive – Combustíveis, Lda., a verba de cento e vinte euros e quarenta 

cêntimos, referente à aquisição de combustíveis do mês de setembro.----------------------- 
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À firma Carlos Alberto Mouteira Fernandes, a verba de setenta e três euros e oitenta 

cêntimos, referente à aquisição de papel timbrado;--------------------------------------------- 

À firma Evolua Edições, a verba de mil, quatrocentos e dezanove euros e quarenta e 

dois cêntimos, referente à despesa com o trabalho gráfico e paginação do volume II da 

Monografia de Riba de Âncora.-------------------------------------------------------------------- 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


