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Acta Número Vinte e Nove 
 

 
 
Aos Catorze dias do mês de Maio 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 Foi aprovada a acta da reunião anterior. 
2.º SUBSÍDIO 
 Foi deliberado atribuir um subsídio à Comissão de Festas de Santo António, no valor 
de cento e setenta e cinco euros, para ajudar a custear as despesas relacionadas com as 
festividades.  
3.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Maria Luzia Martins Ramos, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Maria Libana Pereira Esteves, residente no lugar da Ponte, n.º 45, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para idosos; 
De Manuel Parente do Paço, residente no lugar da Ponte, n.º 45, a solicitar um atestado 
de residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para idosos; 
De Maria de Fátima Martins de Sousa, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 210 – A, a 
solicitar uma declaração em como aufere o ordenado mínimo nacional, reside numa 
casa cedida a seus pais pela Junta de Freguesia, para efeitos de candidatura a subsídio 
escolar de seus filhos José Davide e Rosa Maria; 
De Aida Rosa Laranjeira, residente no lugar de Juía, n.º 187, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para idosos; 
De Maria do Sameiro Leitão Magalhães Correia, residente no lugar de Juía, n.º 141, a 
solicitar uma declaração em como tem a seu cargo sua irmã Glória, pessoa doente, 
necessitando de cuidados de higiene e saúde diários e imprescindíveis, para efeitos de 
processo de complemento de reforma de sua irmã; 
De Joaquim Pereira, residente na rua da Bela Vista, n.º 160, abelheira, Viana do 
Castelo, a solicitar uma declaração em como nos finais dos anos 80/90 cedeu, à Junta de 
Freguesia, terreno para alargamento do Caminho da Ponte, no lugar da Ponte, para 
efeitos de registo de propriedade. 
4.º PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 
Foi deliberado pedir à Câmara Municipal fiscalização para uma obra localizada no 
Caminho de Vieiros, lugar de Vila Verde. Trata-se de obras numa antiga arrecadação 
existente à face do caminho. Segundo nos foi comunicado, o proprietário da referida 
arrecadação pretende transformá-la num local habitacional para aí poder passar o fim-
de-semana sempre que desejar. 



 

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

 
 
 

Página 77 

 

Lugar de Juía // 4910-318 Riba D’Âncora 
 

5.º AQUEDUTO NA ESTRADA DE ALDEIA NOVA 
 Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal a reparação de um aqueduto na estrada de 
Aldeia Nova , junto à casa de Clímaco Gonçalves. 
6.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foi atribuído, no loteamento de Gandra, Lugar da Ponte o n.º 5, à moradia de João 
Norberto da Conceição Costa. 
7.º OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPAS SUBTERRÂNEAS NO CEMITÉRIO 
 Foi deliberado adjudicar à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, pelo valor de doze 
mil e oitenta e dois euros, mais IVA à taxa legal, as obras de construção de campas 
subterrâneas no Cemitério Paroquial. 
8.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 Foram feitas as seguintes alterações orçamentais: 
Reforço da rubrica 020203 – Conservação de bens, com quatro mil euros, provenientes 
da rubrica 07010602 – Aquisição de viatura; 
Rubrica 07010602 – Outro, com seis mil e quinhentos euros, provenientes da rubrica 
07010408 – Viação Rural. 
9.º INDEMINIZAÇÃO 
 Por motivo de alargamento do Caminho de Juía, foi deliberado pagar a Maria Isolina 
Ferreira, a quantia no valor de quarenta euros pelos estragos realizados num canteiro de 
cebolo que lá possuía. 
10.º PAGAMENTO 
 Foi autorizado à firma Cunha Amorim & Ribeiro o pagamento da verba no valor de 
dois mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte cêntimos, referente às obras de 
conservação do antigo parque infantil, junto à Escola Comendador Ramos Pereira. 
 

 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. 

 


