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Acta Número Vinte e Três 
 

 
 
Aos Catorze dias do mês de Novembro de Dois Mil e Sete, pelas Vinte horas, 

reuniu o executivo da FREGUESIA DE RIBA D’ÂNCORA em sessão Ordinária, na 

sede da Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

 

Com a seguinte ordem de Trabalho(s): 

 

1.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Marco Artur Novo Gonçalves, residente no lugar de Vila Verde, n.º 321, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de estudo, em como não há transportes públicos que 
passem nesta Freguesia, compatíveis com a sua deslocação diária para Vila Nova de 
Cerveira, local onde estuda; 
De Maria Silvina Alves, residente no lugar da Ponte, n.º 60, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de processo de complemento de reforma;  
De Manuel Alexandre Rodrigues Sampaio, residente no lugar de Vila Verde, n.º 348 - 
A, a solicitar uma declaração, para efeitos de pedido de licença de utilização da sua  
moradia, no lugar de Vila Verde, em como pavimentará o terreno que cedeu ao domínio 
público no caminho do “Regueirinho” quando a Junta de Freguesia realizar obras no 
respectivo caminho. 
De Ana Cristina Rodrigues Gaspar, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar uma 
declaração de prova de vida, para efeitos de pensão; 
De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar 
uma declaração de prova de vida, para efeitos de pensão; 
De Maria Isolina Ferreira, residente no lugar de Juía, n.º 181, a solicitar uma declaração 
em como possui uma motocultivadora marca DURSO FUTURA 4x4, para efeitos de 
candidatura a subsídio de gasóleo agrícola; 
De Fernando Abel Pereira, residente no lugar de Juía, n.º 168, a solicitar uma 
declaração, para efeitos de registo de terreno, em como o sítio de Trás-a-Igreja pertence 
ao lugar de Juía; 
De Marie-Sandrine Sales, residente no lugar da Ponte, n.º 59, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de legalização de viatura; 
De Fernando José Alves Pereira, residente no lugar de Juía, n.º 168, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De José Carlos Rodrigues Gonçalves, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar 
uma declaração em como possui uma motocultivadora modelo PASQUALI, um tractor 
marca SAME e outro marca SHIBAURA, para efeitos de candidatura a subsídio de 
gasóleo agrícola. 
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2.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 182 – A, à moradia de Paulo Artur Teixeira de Moura, sita no lugar 
de Juía. 
Também foi atribuído o n.º 117 – A, à moradia de Manuel Fernando de Carvalho, sita 
no lugar do Medo. 
3.º OBRAS PARTICULARES NO CEMITÉRIO 
 Foi dada autorização a Adriano Filipe Araújo Pereira e Cátia Isabel Araújo Pereira 
Cerqueira, residentes no lugar de Trás-o-Rio, n.º 211, para construção de aro, em betão 
e colocação de pedra mármore, na sepultura que possuem no Talhão XI, sepultura n.º 
quinze. 
4.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 Foi feita a seguinte alteração orçamental: 
Reforço das rubricas 010109 – Pessoal em qualquer outra situação, com quinhentos e 
trinta e oito euros e trinta e nove cêntimos; rubrica 010309 – Seguros, com quarenta 
euros e cinquenta e seis cêntimos; rubrica 020201 – Encargos das instalações, com 
cento e quarenta e dois euros e dezasseis cêntimos, provenientes da rubrica 010204 – 
Ajudas de custo. 
5.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
A Carlos Manuel Lopes Rodrigues, a verba de três mil, oitocentos e oitenta e cinco 
euros, referente à construção do muro do caminho do Lugar Velho em S. Bártolomeu, 
lugar da Ponte; 
À Firma Cunha Amorim e Ribeiro, Ld.ª, a verba de seiscentos e quarenta euros e 
cinquenta cêntimos, referente às obras no Cruzeiro de S. Bártolomeu. 
Também à Firma Cunha Amorim e Ribeiro, Ld.ª, a verba de cinco mil, quatrocentos e 
setenta e sete euros e trinta e três cêntimos, referente às obras de restauro do tanque e 
fontanário de S. Bártolomeu. 
 

 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. 

 


