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Acta Número Quatro 
 

 
 
Aos Doze dias do mês de Abril 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 PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL 
Foi deliberado que o saldo da gerência do ano anterior, no montante de vinte e três mil, 
oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos, fosse distribuído pela 
rubrica 07010305 – Escolas (Escola Comendador Ramos Pereira) – dez mil euros e para 
a rubrica 07010408 – Viação Rural (Arranjo de vários Caminhos na Freguesia) – treze 
mil oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos. 
 
2.º SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL 
Deliberou-se reforçar a rubrica da receita 100501 - Continente, no valor de trinta e três 
mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e cinquenta e três cêntimos, na rubrica da 
despesa 07010401 – Viadutos, arruamentos e Obras Complementares (Estrada de 
Campo Viana) no mesmo montante. 
 
3.º REQUERIMENTOS 
Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Emília da Conceição de Oliveira, residente no lugar de Trás-o-Rio, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de pensão de reforma; 
De Marinha da Ascensão Fernandes Barroso, residente no lugar do Medo, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de pensão de reforma; 
De Vítor Manuel Esteves Barroso, residente no lugar do Medo, a solicitar um atestado 
de residência, para efeitos de pensão de reforma; 
Faustina Maria Rosa Gonçalves Pereira, residente no lugar de Medo, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de pensão de reforma; 
De Manuel Esteves Fernandes, a solicitar um atestado em como deixou de residir nesta 
Freguesia desde Março passado. 
De Sérgio da Cruz Afonso Picoto, residente no lugar de Aldeia Nova, a solicitar um 
atestado de residência; 
De Aida Rosa Domingues Pires Rodrigues, residente no lugar de Vila Verde, a solicitar 
uma declaração em como possuem uma mina de água no sítio de Outeirinhos e dois 
poços no sítio da Cachada, no lugar de Vila Verde, para efeitos de relação de bens; 
De Luís Miguel de Barros Seixas, residente no lugar de Vila Verde, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de assuntos bancário; 
De Lilita Maria Esteves Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 198, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de assuntos bancários; 
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De Helena Rosa Esteves Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 198, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de assuntos bancários; 
De Avelina Rosa da Silva Lourenço Martins, residente no lugar de Vila Verde, n.º 325, 
a solicitar uma declaração em como não se encontra a trabalhar por conta de outrem e 
não possui bens ou rendimentos, vivendo do rendimento usufruído pelo seu marido, 
para efeitos de isenção de taxas nos serviços de saúde; 
De Olga de Barros Mateus, residente no lugar de Juía, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de pedido de apoio jurídico; 
De Josefina Teresa Fernandes Moreira, residente na Rua António Sérgio, n.º 30, R/C, 
Rio Tinto, a solicitar uma declaração sobre confrontações de uma propriedade que 
possui nesta Freguesia, conhecida como Quinta da Armada, inscrita na matriz rústica, 
repartição de finanças e Caminha, sob o artigo n.º 1013, para efeitos de elaboração de 
projecto de obra; 
De Miguel Alves Pereira, residente no lugar de Juía, n.º 168, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de regularização da sua situação de trabalhador no estrangeiro. 
 
4.º VENDA DE SEPULTURA 
Foi deliberado vender a sepultura n.º 15, do talhão XI, a Adriano Filipe Araújo Pereira e 
Cátia Isabel Araújo Pereira Cerqueira, residentes no lugar de Trás-o-Rio, n.º 211, Riba 
de Âncora. 
 
5.º  OBRAS PARTICULARES NO CEMITÉRIO 
Foi dada autorização a Maria Elisa Rodrigues Esperança Martins, residente no lugar de 
Enxurreira, n.º 106, para colocar pedra mármore nas sepulturas n.º 99 e n.º 100. 
 
6.º ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
Foi deliberado atribuir um subsídio, no valor de duzentos e cinquenta euros, à Comissão 
de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe. 
 
7.º VISITA PASCAL 
A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia, este ano voltará a fazer o 
encerramento da visita pascal, na sede da Junta de Freguesia. 
 
8.º PAGAMENTOS 
Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma Manuel Silva Pereira & Filhos, Ld.ª, a verba de sete mil quatrocentos e 
cinquenta e cinco euros, referente a trabalhos executados no corte das curvas na estrada 
de Aldeia Nova a Vila Verde, junto ao Areal. 
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. 

 


