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Acta Número Trinta e Três 
 

 
 
Aos Dez dias do mês de Setembro 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 
 Depois de lida foi aprovada a acta da reunião anterior. 
2.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De João Avelino Lourenço Patrício, residente no lugar de Vila Verde, n.º 340, a solicitar 
um atestado de insuficiência económica, para efeitos de pagamento em prestações de 
uma coima; 
De Jorge Filipe Máximo Sales Gomes, residente no lugar de Vila Verde, n.º 320, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De António José Ribeiro Fernandes, residente no lugar de Medo, n.º 132, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de candidatura a residência escolar; 
De Rui Pedro Máximo Sales Gomes, residente no lugar de Vila Verde, n.º 320, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário. 
3.º PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO 
 Havendo dúvidas no alinhamento de um muro de vedação com o caminho público, no 
caminho do Salto, lugar de Aldeia Nova, referente ao processo de construção n.º 
154/06, foi deliberado pedir a deslocação ao local de uma equipa técnica da Câmara 
Municipal de Caminha. 
4.º VENDA DE SEPULTURAS 
 Foi deliberado vender a sepultura n.º seis, do talhão IX, do Cemitério Paroquial, a 
Vírginia Manuela Fernandes Pacheco, portadora do B. I. n.º 6975940 – 5, Contribuinte 
Fiscal n.º 177303891, viúva, residente no lugar da Ponte, n.º 77 - B, desta Freguesia. 
5.º PEDIDO DE REMOÇÃO DE AREIA NA VIA PÚBLICA 
 Devido à acumulação de areias na berma da EN 305, junto à ponte do regato de 
Vidreiros, na Aldeia Nova, foi deliberado enviar um ofício à Direcção de Estradas de 
Viana do Castelo, a solicitar a remoção das referidas areias, o mais breve possível, visto 
esta situação pôr em perigo a normal circulação de veículos. 
6.º AQUISIÇÃO DE KIT AGRÍCOLA 
 Foi deliberado adquirir um kit agrícola composto por um pulverizador agrícola de 400 
litros; motor Honda de 5,5 HP. A quatro tempos; Bomba com redutora; Kit de 
pulverização com enrolador rotativo de 50 metros e com pistola de 60 centímetros, pelo 
valor de mil quatrocentos e quarenta euros mais IVA. 
7.º DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 Foi deliberado aprovar um protocolo de delegação de competências entre a Câmara 
Municipal de Caminha e a Junta de Freguesia de Riba de Âncora para a realização de 
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trabalhos de alargamento do caminho de Juía. A verba a transferir para a realização 
desta obra é de sete mil e quinhentos euros. 
O referido protocolo será apresentado à Assembleia de Freguesia a fim de ser ratificado 
pela mesma. 
8.º TAXAS DE CONCESSÃO DE SEPULTURAS 
 Devido à construção de caixas nas sepulturas dos talhões VII, VIII, X e XII, deliberou-
se aumentar o valor da concessão de terreno para a construção de sepulturas, nos 
referidos talhões, para oitocentos e vinte e cinco escudos. Esta deliberação entrará em 
vigor após aprovação da Assembleia de Freguesia. 
9.º CAMINHO DO GUIÇO 
 Foi deliberado adjudicar à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, pelo valor de cinco 
mil, quatrocentos e noventa e oito euros, mais IVA à taxa legal, as obras de alargamento 
no caminho do Guiço ao Mateus, troço do lado poente. 
 

 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. 

 


