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Acta Número Dois 
 

 
 
Aos Quinze dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Nove, 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
Foi lida e aprovada a acta da reunião anterior. 
2.º PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2010 
Foi aprovado por unanimidade o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois 
mil e dez. 
O valor orçamental da receita é de cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e 
cinco euros e o valor orçamental da despesa também é de cento e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e noventa e cinco euros. 
3.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
Foi pedido à EDP a substituição de lâmpadas fundidas da rede de iluminação pública 
nos seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Caminho de Juía (junto à casa n.º 175) 
• Caminho de Juía (junto à casa n.º 187) 
• Estrada da Igreja a Vila Verde (junto à casa n.º 194) 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Caminho do Prado (junto à casa n.º 219) 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Estrada da Aldeia Nova ao Crieiro (junto à casa n.º 305) 

LUGAR DA PONTE 
• Caminho do Araújo (lâmpada do Poste Transformador) 
• Loteamento de S. Bártolomeu (um candeeiro) 
• Caminho dos Fornos (junto à casa n.º 59) – Armação danificada 
• Largo de Gandra (poste junto à mina de água) 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Estrada de Azevedo (poste junto ao início do caminho dos Fojos) 
• Estrada de Vila Verde (poste próximo do cruzeiro da Pardal) 

LUGAR DO MEDO 
Largo do Espírito Sano (junto à casa n.º 107) 
4.º TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURAS 
Foi deliberado autorizar a transferência de registo da sepultura n.º sete, do talhão II, do 
Cemitério Paroquial, que pertencia a Beatriz Ascenção Esteves, para Dário Vieito das 
Dores, portador do B. I. n.º 5744369, divorciado, Contribuinte Fiscal n.º 168466481, 
residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 204, por motivo de doação. 
5.º SUBSÍDIOS 
Foi deliberado atribuir os seguintes subsídios: 
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Ao Jardim de Infância de Riba de Âncora, para as prendas de Natal, a verba de setenta e 
sete euros e cinquenta e seis cêntimos; 
À Escola Básica de Riba de Âncora, para as prendas de Natal, a verba de cento e vinte e 
nove euros e oitenta e um cêntimos; 
À Mordomia das Festas de Natal, para ajuda das despesas com a iluminação exterior da 
Igreja, a verba de cento e setenta e cinco euros. 
6.º TRASLADAÇÃO DE OSSADAS 
Foi deliberado autorizar a trasladação das ossadas de Américo António Vieira, da 
sepultura n.º quinze, do Talhão V, para a sepultura n.º quarenta e seis, do Talhão D do 
Cemitério Paroquial. Esta trasladação foi requerida por sua filha Maria da Piedade 
Vieira. 
7.º PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE BEM PENHORADO 
Foi deliberado apresentar no Tribunal Judicial de Caminha uma proposta, no valor de 
dezasseis mil, seiscentos e noventa e nove euros, para a compra do seguinte bem: 
Casa de rés-do-chão e logradouro no lugar de Aldeia Nova, sítio da Veiga do Lombo, 
Freguesia de Riba de Âncora, concelho de Caminha com superfície coberta de oitenta e 
sete metros quadrados e logradouro com área de mil e vinte e três metros quadrados, a 
confrontar a norte com Maria Beatriz Martins, a sul com Caminho Público, a Nascente 
com Sebastião Parente Pires, a poente com Maria Filomena Pires, inscrita na Matriz 
Predial Urbana sob o registo quatrocentos e noventa e cinco, descrita na Conservatória 
do Registo Predial de Caminha sob o número setecentos e quarenta e um de Riba de 
Âncora com o valor patrimonial de mil, setecentos e vinte e três euros e oitenta e quatro 
cêntimos. 
8.º AQUISIÇÃO DE UM PAINEL INFORMATIVO 
Uma vez que não é possível reparar o monitor do painel informativo desta Junta de 
Freguesia, foi deliberado adquirir um novo monitor no valor de mil, setecentos e 
cinquenta euros. Este valor será pago em quatro mensalidades. 
9.º REQUERIMENTOS 
Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Aida de Fátima da Cruz Ribeiro Viana, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 311, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a subsídio de 
gasóleo agrícola; 
De Marco Artur Novo Gonçalves, residente no lugar de Vila Verde, n.º 321, a solicitar 
uma declaração em como não há transportes públicos que passem nesta Freguesia, 
compatíveis com a sua deslocação diária para Vila Nova de Cerveira, para efeitos de 
processo de candidatura ao subsídio de bolsa escolar; 
De João Pedro Soares Carvalho, residente no lugar da Ponte, n.º 25, a solicitar uma 
declaração em como não há transportes públicos que passem nesta Freguesia, 
compatíveis com a sua deslocação diária para Vila Praia de Âncora, para efeitos de 
frequência de curso de formação profissional; 
De Álvaro Manuel Melo da Silva, residente no lugar de Medo, n.º 133, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Maria de Lurdes Ribeiro Esteves de Araújo, residente no lugar de Juía, n.º 184, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a subsídio de 
gasóleo agrícola; 
De Jorge Carlos Gigante Codeço, residente no lugar da Ponte, n.º 33, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a incentivo à natalidade; 
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De Leonardo Alberto Dantas de Araújo, residente no lugar de Juía, n.º 151, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Maria Cidália Esteves de Oliveira, residente no lugar de Trás-o-Rio, a solicitar uma 
declaração em como superintende na alimentação, vestuário e cuidados de higiene e 
saúde imprescindíveis a sua avó Ana Rosa Esteves Seixas, para efeitos de processo de 
reforma de sua avó; 
De Natacha Gomes Barroso, residente no lugar de Medo, n.º 134, a solicitar um atestado 
de residência, para efeitos bancários; 
De Manuel José da Cruz Ribeiro, residente no lugar de Medo, n.º 118, a solicitar uma 
declaração de prova de vida de Maria Beatriz Lima Esteves, para efeitos de 
regularização de processo de pensão de órfã; 
De José Domingues, residente no lugar de Enxurreira, n.º 90, a solicitar uma declaração 
em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para efeitos de registo de 
fossas; 
De Olinda Celeste Fernandes, residente no lugar de Enxurreira, n.º 104, a solicitar uma 
declaração em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para efeitos de 
registo de fossas; 
De Amadeu Gonçalves Lima, residente no lugar de Enxurreira, n.º 81, a solicitar uma 
declaração em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para efeitos de 
registo de fossas; 
De Amélia Maria Branco Malhão Verde, residente na rua de Vales, n.º 303, Vila Praia 
de Âncora, a solicitar uma declaração em como o prédio rústico que possui no limite da 
Freguesia, sítio do Pinheiro, registado na matriz predial sob o n.º 3623 de Freixieiro de 
Soutelo, pertence administrativamente à Freguesia de Riba de Âncora, para efeitos de 
transferência para o registo predial de Caminha. 
10.º ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
Foram feitas as seguintes alterações orçamentais: 
Reforço da rubrica – 010101 – Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos 
autárquicos, com mil quinhentos e cinquenta e sete euros e quarenta cêntimos, 
provenientes da rubrica – 010109 – Pessoal em qualquer outra situação; 
Reforço da rubrica – 020211 – Representação dos serviços, com duzentos e setenta 
euros e oitenta cêntimos, provenientes da rubrica – 010109 – Pessoal em qualquer outra 
situação; 
Reforço da rubrica – 020209 – Comunicações, com cento e quarenta e sete euros e seis 
cêntimos, provenientes da rubrica – 010109 – Pessoal em qualquer outra situação. 
11.º OBRAS 
Foi deliberado proceder à reestruturação da conduta das águas pluviais no caminho do 
Lugar Velho, em S. Bártolomeu. 
Foi, também, deliberado pedir orçamentos para a pavimentação em calçada à 
portuguesa e em alcatrão do caminho do Barbosa, no lugar da Ponte e para a 
pavimentação, em calçada à portuguesa no caminho de Juía, junto à casa da Torre. 
12.º PAGAMENTO 
Foi autorizado o pagamento da verba de quinhentos e quarenta euros à Freguesias de 
Portugal, referente a despesas com a impressão de calendários e outros artigos 
honoríficos. 
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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. 

Assinaturas 

 

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 

 

 

 


