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Acta Número Três 
 

 
 
Aos Oito dias do mês de Março 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 CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2005 
Foi aprovada a conta de gerência do ano de dois mil e cinco. 
O controlo orçamental da receita é de cento e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos e o controlo orçamental da despesa é de cento e 
setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos, sendo o 
saldo de vinte e três mil, oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos. 
Esta Conta de Gerência será apresentada na próxima Assembleia de Freguesia, para 
depois de aprovada ser enviada ao Tribunal de Contas. 
 
2.º REQUERIMENTOS 
Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Florinda Maria Pereira da Silva, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 204 – A, a 
solicitar uma declaração em como a Junta de Freguesia assume a pavimentação do 
terreno que cedeu ao domínio público, referente ao Proc.º n.º 342/94, para efeitos de 
pedido de licença de utilização; 
De Maria Silvina Alves, residente no lugar da Ponte, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de pensão de reforma; 
De Domingos António Martins Pires, residente no lugar de Vila Verde, n.º 330 a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de pensão de reforma; 
De Hermínia Rosa Martins Ramos, residente no lugar de Vila Verde, n.º 330, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de pensão de reforma; 
De José Emílio Fardilhas Conde, residente no lugar de Juía, a solicitar um atestado de 
insuficiência económica, para efeitos de apoio judicial. 
 
3.º ATRIBUIÇÃO DE NÙMERO DE POLÍCIA 
Foi atribuído o n.º 343 – A, à moradia de António José Martins Fernandes, sita no lugar 
de Vila Verde. 
 
4.º CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
Deliberou-se ceder à Cooperativa Agrícola de Viana do Castelo e Caminha, as 
instalações da sede da Junta de Freguesia, para o dia vinte e cinco do corrente mês, com 
o objectivo de recolher as candidaturas aos subsídios agrícolas. 
 
5.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
Mais uma vez ficou decidido enviar à EDP um ofício a solicitar a substituição das 
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lâmpadas fundidas na rede de iluminação pública, já anteriormente pedidas desde 
Novembro de dois mil e cinco, para os seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Estrada do Espírito Santo à Igreja, frente à casa n.º 164; 
• Estrada de Campo Viana, frente à Escola Básica; 
• Caminho do Espírito Santo ao Pessegueiro, frente à casa n.º 142. 

LUGAR DO MEDO 
• Caminho da Cegonha, frente à casa n.º 114 – A; 
• Caminho do Custódio, junto à casa n.º 126; 
• Largo do Espírito Santo, frente à capela. 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Estrada de Campo Viana, próximo da casa 299; 
• Estrada de Aldeia Nova, frente à casa n.º 235. 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Estrada da Aldeia Nova, junto à casa n.º 244. 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho dos Fojos, próximo da casa n.º 335. 

LUGAR DA PONTE 
• Estrada Nacional 305, junto ao km 2,3. 

 
6.º CORTE DA VIA NO LARGO DO ESPÍRITO SANTO 
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Riba de Âncora, apresentou um 
requerimento a solicitar autorização para abrir uma vala a fim de fazer a baixada de 
instalação eléctrica na capela do Espírito Santo. 
Foi deliberado autorizar a abertura da referida vala desde que sejam respeitados os 
seguintes parâmetros: 
a) A respectiva vala será aberta à mão; 
b) Terá de ter uma profundidade de 60 cm; 
c) A via era de ser repavimentada novamente; 
d) Os trabalhos serão acompanhados por um encarregado da Câmara Municipal. 
 

7.º ABAIXO-ASSINADO 
A senhora Aida Rosa Domingues Pires, residente no lugar de Vila Verde, n.º 339, 
apresentou na secretaria desta Junta de Freguesia uma cópia de um abaixo-assinado, 
enviado à Euroscut e Câmara Municipal de Caminha, dando conhecimento que os 
trabalhos que estão a decorrer no traçado que passa na parcela 27 e outras parcelas 
situadas em “A28-IC1 Viana do Castelo-Lanço de Riba de Âncora/Caminha”, não estão 
de acordo com o traçado discutido em Haste Pública. 
 
8.º PAGAMENTOS 
Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, a verba de novecentos e trinta e sete euros e 
sessenta e cinco cêntimos, referente a trabalhos executados em diversos caminhos. 
Também foi paga à mesma firma a verba de quatro mil, setecentos e trinta e seis euros e 
dezoito cêntimos, referente à obra de alargamento no largo junto à oficina do Benigno. 
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À firma DAP-Fotografia Aérea Zepplines e Publicidade Ld.ª, a verba de quinhentos e 
oitenta euros e oitenta cêntimos, referente ao levantamento fotográfico aéreo. 
 

 

 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. 

 


