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Acta Número Trinta e Seis 
 

 
 
Aos Dez dias do mês de Dezembro 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 ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 Foram feitas as seguintes alterações orçamentais: 
Reforço da rubrica – 020203 – Conservação de bens, com mil trezentos e sessenta euros 
e três cêntimos, provenientes da rubrica – 010204 – Ajudas de custo (novecentos e 
cinquenta euros), da rubrica – 020108 – Material de escritório (quatrocentos euros) e da 
rubrica – 040701 – Instituições sem fins lucrativos (dez euros e três cêntimos); 
Reforço da rubrica – 020117 – Ferramentas e utensílios, com setecentos e cinquenta 
euros e sessenta e oito cêntimos, provenientes da rubrica – 020119 – Artigos 
honoríficos e de decoração (quinhentos euros) e da rubrica – 040701 – Instituições sem 
fins lucrativos (duzentos e cinquenta euros e sessenta e oito cêntimos); 
Reforço da rubrica – 010101 – Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos 
autárquicos, com onze euros e cinquenta e nove cêntimos, provenientes da rubrica – 
040701 – Instituições sem fins lucrativos; 
Reforço da rubrica – 010109 – Pessoal em qualquer outra situação, com sessenta e seis 
euros e onze cêntimos, provenientes da rubrica – 040701 – Instituições sem fins 
lucrativos. 
3.º SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL 
 Para pagamento dos trabalhos decorrentes da construção de caixas nas sepulturas dos 
talhões VII, VIII, X E XII, foi deliberado proceder à criação da rubrica – 07010412 – 
Cemitérios, cujo valor a incluir para o corrente ano é de cinco mil euros. 
4.º TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA 
 Foi deliberado autorizar a transferência de registo das sepulturas n.º vinte e um e n.º 
vinte e dois, do talhão A, do Cemitério Paroquial, que se encontrava em nome de Maria 
da Luz Esteves Alvarenga, para Manuel Germano Alvarenga, portador do B. I. n.º 
5656701, casado, Contribuinte Fiscal n.º 165164921, residente no lugar de Enxurreira, 
n.º 102, por motivo de herança. 
5.º OBRAS PARTICULARES NO CEMITÉRIO 
 Foi dada autorização a Albertina de Jesus Alves Fardilhas, residente no lugar de Juía, 
para colocação de campa na sepultura n.º cento e quarenta e três, do Talhão D do 
Cemitério Paroquial. 
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Também foi dada autorização a David Venceslau Leal Franco, residente no lugar de 
Juía, n.º 173, para colocação de campa na sepultura n.º cento e quarenta e quatro, do 
Talhão D do Cemitério Paroquial. 
Também foi dada autorização a Arminda Machado de Barros Lomba, residente no lugar 
de Juía, n.º 194, para colocação de campa na sepultura n.º doze, do Talhão VI do 
Cemitério Paroquial. 
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 do Espírito Santo à Igreja (junto à Capela Mortuária) (já comunicada a 
03/11/2008) 

• Largo da Igreja (frente à Igreja Paroquial) 
• Caminho de Juía ao Largo dos Netos (uma das lâmpadas do poste junto à casa 

n.º 181) 
• Caminho do Santo ao Pessegueiro (frente à casa n.º 142) (já comunicada a 

03/11/2008) 
LUGAR DE ENXURREIRA 

• Caminho de Gandra ao Espírito Santo (junto à casa n.º 78) 
• Caminho de Gandra ao Espírito Santo (junto à casa n.º 79) 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Estrada de Aldeia Nova a Vila Verde (junto à casa n.º 244) (já comunicada a 

03/11/2008) 
• Caminho do Guiço (junto à casa n.º 220) (já comunicada a 03/11/2008) 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Calçada do Varela (junto à casa n.º 290) (já comunicada a 03/11/2008) 
• Estrada de Aldeia Nova a Vila Verde (início da estrada, junto à casa n.º 2) 

LUGAR DA PONTE 
• Estrada da Ponte a Gandra (junto à casa n.º 76) 
• Loteamento de Gandra (frente ao lote n.º 5) 
• Caminho dos Fornos (no início do caminho junto aos contentores) 
• Caminho dos Fornos (junto à casa n.º 58) 
• Caminho dos Fornos (junto à casa n.º 57) 
• Caminho do lado Sul do Bar 10 A (junto à habitação) 
• Loteamento de S. Bártolomeu (frente à casa n.º 44) 

7.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Liliana Maria Pereira Afonso, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Maria Antónia Garcia Rojas, residente no lugar de Medo, n.º 133, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de legalização da sua situação; 
8.º PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2009 
 Foi aprovado o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e nove. 
O valor orçamental da receita é de cento e vinte e dois mil e setecentos euros e o valor 
orçamental da despesa também é de cento e vinte e dois mil e setecentos euros. 
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9.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À Associação ARA, o pagamento das verbas de cento e cinquenta euros e mil euros, 
referentes a despesas com a caminhada pelo baldio de Riba de Âncora e aquisição de 
equipamento de futsal; 
À Fábrica da Igreja de Riba de Âncora, o pagamento das verbas de cento e cinquenta 
euros e de mil e quinhentos euros, referentes a despesas com a Festa do Menino e o 
Mega Cozido VI.  
 

 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. 

 


