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Acta Número Vinte e Oito 
 

 
 
Aos Nove dias do mês de Abril de Dois Mil e Oito, 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 Maria Emília Afonso Ferreira, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 229, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para 
idosos; 
De Joaquim da Costa Carvalho, residente no lugar da Ponte, n.º 25, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para idosos; 
De Manuel Luís Pires Aldeia, residente no lugar de Juía, n.º 185, a solicitar um atestado 
de residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para idosos; 
De João Paulo Pereira, residente no lugar da Ponte, n.º 24, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de obtenção do cartão de utente do Centro de Saúde. 
2.º MUDANÇA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 Foi deliberado solicitar à E. D. P., a mudança de um poste de iluminação pública no 
Caminho de Juía. Esta mudança tem a ver com as obras de alargamento do referido 
caminho. 
3.º ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 Foi aprovada a acta da reunião anterior. 
4.º SUBSÍDIO 
 Foi deliberado atribuir um subsídio à Comissão de Festas de Nossa Senhora de 
Guadalupe, no valor de trezentos euros, para ajudar a custear as despesas relacionadas 
com as festividades.  
5.º VENDA DE SEPULTURA 
 Foi deliberado vender a sepultura n.º cinco, do talhão XI, do Cemitério Paroquial, a 
Maria de Fátima Martins de Sousa, portadora do B. I. n.º 9419975 – 2, Contribuinte 
Fiscal n.º 182547507, solteira, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 210 - A, desta 
Freguesia. 
6.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
 Foi pedido à EDP a substituição de lâmpadas fundidas da rede de iluminação pública 
nos seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Estrada de Campo Viana (poste junto ao regato) 
• Caminho de Juía (uma das lâmpadas do poste junto à casa n.º 181) 
• Estrada do Espírito Santo à Igreja (junto à capela mortuária) 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho dos Fojos (junto à casa n.º 323) 
• Estrada de Vila Verde a Azevedo (junto à casa n.º 343) 
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LUGAR DA ENXURREIRA 
• Estrada do Santo a Gandra (junto à casa n.º 101) 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Caminho da Estriqueira (junto à casa n.º 260) 
• Caminho das Hortas (perto da casa n.º 281) 

LUGAR DA PONTE 
• Caminho do Ramos (poste no início do caminho, perto da casa n.º 70) 

7.º PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL 
 Foi deliberado que o saldo da gerência do ano anterior, no montante de dezasseis mil, 
trezentos e noventa e oito euros e oitenta e sete cêntimos, fosse distribuído pela rubrica 
07010401 – Viadutos, arruamentos e obras complementares – doze mil, trezentos e 
noventa e oito euros e oitenta e sete cêntimos e a verba de quatro mil euros para a 
rubrica 070107 – Equipamento de informática. 
8.º OBRAS DE ALARGAMENTO NO CAMINHO DE JUÍA 
 Foi deliberado adjudicar à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, pelo valor de catorze 
mil, seiscentos e vinte e sete euros, mais IVA à taxa legal, as obras de alargamento no 
Caminho de Juía, no terreno de José Bento Gonçalves. Este valor é o somatório das três 
fases de execução da obra a realizar. 
9.º OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPAS SUBTERRÂNEAS NO CEMITÉRIO 
 Foi deliberado pedir orçamento para os seguintes trabalhos de construção de campas 
subterrâneas no Cemitério Paroquial: 

• Escavação e remoção de terras para construção de sepulturas; 
• Elevação de muro em blocos de vinte; 
• Elevação de muro em bloco de quinze; 
• Elevação de muro em bloco de dez; 
• Execução de betão armado. 

10.º PAGAMENTO 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma SMD – Alexandre Aragão, a verba de seiscentos e cinquenta euros e dois 
cêntimos, referente à aquisição de placas USB; 
À firma AUTO-LIMIANA, a verba de setecentos e noventa e um euros e setenta e sete 
cêntimos, referente à instalação de tacógrafo e equipamento necessário/exigido para que 
a carrinha da Junta possa fazer o transporte de crianças; 
A Manuel Louro Martins, a verba de dois mil, oitocentos e dezoito euros e vinte e cinco 
cêntimos, referente ao conserto da motocultivadora; 
À Fábrica da Igreja de Santa Maria de Riba de Âncora, a verba de trezentos euros, 
referente ao subsídio atribuído à Comissão de Festas da Senhora de Guadalupe. 
 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. 

 


