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Acta Número Sete
Aos Doze dias do mês de Julho de Dois Mil e Seis, 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 AUTORIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE BAIXADA DA LUZ

Foi autorizado ao senhor José Luís Alonso Verde, atravessar a estrada da Igreja a Vila
Verde, no lugar de Trás-o-Rio, com a baixada de instalação eléctrica para a sua
moradia. O tubo será soterrado a uma profundidade mínima de sessenta centímetros,
sendo os trabalhos inerentes à obra a expensas do requerente, bem como a deixar tudo
como estava inicialmente.
2.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Foram feitas as seguintes alterações orçamentais:
Reforço da rubrica 07010401 – Viadutos, arruamentos e obras complementares (Estrada
de Campo Viana), com trezentos e oitenta e três euros e sessenta e sete cêntimos,
provenientes da rubrica 07010408 – Viação rural (Caminho de S. Bártolomeu);
Reforço da rubrica 07010408 – Arranjo de vários caminhos na Freguesia com quatro
mil seiscentos e vinte e oito euros e noventa cêntimos, proveniente da rubrica Caminho
de S. Bártolomeu.

3.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA

Foi atribuído o n.º 277 – A, à moradia de Luís Apolo Vilares da Silva, sita no lugar de
Aldeia Nova.
4.º REQUERIMENTOS

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:
De Joan Wilson, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 277 - a, a solicitar um atestado
de residência, para efeitos de requisição de documentação portuguesa;
De Luís Apolo Vilares da Silva, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 277 - A, a
solicitar um atestado de residência para efeitos de obtenção de licença de uso e porte de
arma de caça;
De Luís Apolo Vilares da Silva, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 277 - A, a
solicitar um atestado de residência para efeitos de atribuição de caixa postal;
De Julieta Manuela Maciel Sales Gomes Figueiredo, residente no lugar da Ponte, n.º 13,
a solicitar um atestado de residência para efeitos bancários;
De Gracinda da Conceição Lourenço Patrício, residente no lugar de Vila Verde, n.º 338,
a solicitar um atestado de residência para efeitos de complemento de reforma;
De Maria de Lurdes Pacheco da Silva Alvarenga, residente no lugar de Enxurreira, n.º
102, a solicitar uma declaração em como o único transporte público desta freguesia para
Vila Praia de Âncora é o táxi, para efeitos de deslocação ao Instituto de Oncologia no
Porto;
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De Manuel António da Rocha Dantas, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 220, a
solicitar uma declaração em como foi cedido terreno para alargamento do caminho da
Eusébia, para efeitos de rectificação de área.
5.º PAINEL INFORMATIVO

A fim de acompanhar a modernização e qualidade de informação/divulgação das
actividades da Junta de Freguesia, foi deliberado adquirir um plasma gigante e
respectivo equipamento informático. Como local para a colocação do plasma foi
escolhido adaptar uma das janelas da sede da Junta de Freguesia. A colocação do
plasma não irá implicar qualquer alteração de corte ou alargamento de paredes. As
janelas apenas serão retiradas, o estor manter-se-á recolhido e sem necessidade de ser
retirado, apenas será colocado um vidro de protecção. A todo e qualquer momento o
equipamento poderá ser retirado mantendo-se novamente a janela inicial.
6.º PAGAMENTOS

Foram autorizados os seguintes pagamentos:
À firma António Matos, duas verbas no valor total de setecentos e quarenta e quatro
euros e onze cêntimos, referente a materiais para reparação e conservação do regadio de
Pensais;
A Carlos António Pereira Pires, a verba de mil quinhentos e quatro euros, referente à
mão-de-obra nos trabalhos realizados no Rego de Pensais;
À firma Cunha Amorim & Ribeiro Ld.ª, as quantias: três mil cento e vinte euros e
sessenta cêntimos, referente à pavimentação do Caminho do Juncal; Três mil seiscentos
e quarenta e seis euros e treze cêntimos, referente aos trabalhos realizados no Caminho
do Lombo e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e um mil euros e cinquenta e três
cêntimos, referente à pavimentação da Estrada de Campo Viana e construção de passeio
junto à Escola Básica.

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.
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