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Ata Número Trinta e Seis 
 

 
 

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e doze, pelas vinte horas, reuniu o 

executivo da FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA em sessão Ordinária, na sede da 

Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

Com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------- 

1.º ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior. 

2.º DELIBARERAÇÕES  

Foi deliberado, por unanimidade, conceder a Maria Isolinda Ferreira, residente no Lugar 

de Juía, autorização para atravessar com um cano de água para abastecimento próprio, 

no caminho do Puço.---------------------------------------------------------------------------------  

3.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 

De José Manuel Alves Ferreira, residente no lugar da Ponte, n.º 41, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de renovação de licença de uso e porte de arma de 

caça;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Alberto Augusto Moreira Lourenço, residente no lugar da Ponte, n.º 54, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de legalização de viatura;---------------------------- 

De Maria de Fátima Viana Dias da Silva, residente no lugar de Medo, a solicitar um 

atestado de insuficiência económica, para efeito de pagamento de multa em prestações;- 

De Carlos Manuel Martins de Sá, residente no Lugar de Enxurreira, n.º 101, a solicitar 

um atestado em como tem a seu cargo seu irmão José Dinis Martins Santa de Sá, 

portador do C.C. n.º 11403781, que é doente, necessitando de cuidados de higiene e 

saúde, diários e imprescindíveis, superentendendo-lhe, também, na alimentação, 

vestuário, tratamento e representação, para efeitos de processo social;---------------------- 

De Carlos Manuel Martins de Sá, residente no lugar de Enxurreira, n.º 101, a solicitar 

um atestado em como tem a seu cargo sua mãe Olinda de Jesus Costa Martins de Sá, 

portadora do B.I. n.º 3403227, que é doente, está acamada, necessitando de cuidados de 

higiene e saúde, diários e imprescindíveis, superentendendo-lhe, também, na 

alimentação, vestuário, tratamento e representação, para efeitos de processo social;------ 
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De Anabela Lourenço Fernandes, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 308, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de processo bancário.--------------------------------- 

4.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------- 

À firma Megadrive, a verba de duzentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e três 

cêntimos, referente à aquisição de combustíveis relativos ao mês de julho;----------------- 

À firma Equiraf, a verba de quarenta euros e setenta e três cêntimos, referente ao 

contrato de manutenção da fotocopiadora.-------------------------------------------------------  

À firma Ancornet, a verba de trinta e seis euros e noventa cêntimos, relativo à aquisição 

de material de escritório;---------------------------------------------------------------------------- 

À firma Manuel Martins Louro, a verba mil quatrocentos e vinte e seis euros e sete 

cêntimos, relativo ao serviço de mecânico do motocultivador desta Freguesia.-------------   

5.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 

Foi deliberado, por unanimidade atribuir o n.º 297- A, à moradia de Maria João 

Azevedo Fernandes, sita no lugar de Aldeia Nova.--------------------------------------------- 

6.º VENDA DE SEPULTURA 

Foi deliberado, por unanimidade, transferir para Rosinda Diogo Domingues Reis, 

portadora do C.C. n.º 05789554, Contribuinte Fiscal n.º 156147300, residente no Lugar 

de Aldeia Nova, n.º 237, a posse da sepultura número quarenta e cinco, do talhão D, no 

cemitério paroquial desta Freguesia, por motivo de herança de seus pais Álvaro 

Domingues e Maria Emília Diogo.---------------------------------------------------------------- 

7.º OUTROS ASSUNTOS 

PEDIDO DE MARCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE COMPARTES 

O executivo enviou um ofício em 02-08-2012 ao Conselho Diretivo dos Baldios de Riba 

de Âncora a solicitar marcação de uma assembleia de compartes, com o seguinte 

fundamento:------------------------------------------------------------------------------------------- 

O troço de estrada compreendido entre o cruzeiro do Espírito Santo e o cruzeiro 

paroquial, encontra-se em péssimo estado, devido às obras de saneamento.---------------- 

A empresa responsável pela obra, apenas reporá o piso que foi levantado. Ao mesmo 

tempo o restante piso encontra-se, também em mau estado. Como é do conhecimento de 

todos, esta situação de “remendos” não é a melhor. O ideal seria refazer todo o troço da 

via. Solução essa, única, pois se não for feita agora, dificilmente o será.-------------------- 
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Nem Junta de Freguesia, nem Câmara Municipal têm verba para suportar a obra. 

Segundo os nossos cálculos, seriam necessários cerca de trinta e cinco mil euros 

(35.000€) para repavimentar, na sua totalidade, o troço entre a esquina da casa Barros e 

a esquina do cemitério paroquial. O restante troço ficaria para uma outra etapa. É neste 

sentido que vimos solicitar ao Conselho Diretivo dos Baldios a marcação de uma 

Assembleia extraordinária de compartes, o mais urgente possível, a fim de se deliberar 

de uma possível transferência de verbas para a Junta de Freguesia poder realizar esta 

obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes:--------------------------------------------------------------------------------- 

Luciano Maria Reis Lima Santos, Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária 

José Manuel Ferreira Pires Alves, Tesoureiro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 

 

 

 

 

 

 


