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Ata Número Cinco
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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 REQUERIMENTOS

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------De Domingos Lourenço Alvarenga Dantas, morador no Lugar de Juía, nº 151, a solicitar
uma declaração de prova de vida, para feitos de reforma;-------------------------------------De Laudelina Maria Barbosa Correia Ribeiro, moradora no Lugar de Aldeia Nova n.º
277, a solicitar um atestado em como não existem transportes públicos a realizar o
percurso entre esta Freguesia e Caminha, para efeitos de frequência de curso de
formação;---------------------------------------------------------------------------------------------De Maria de Lurdes Pacheco da Silva Alvarenga, residente no Lugar da Enxurreira, n.º
102, a solicitar uma declaração comprovativa do exercício da atividade agrícola nos
terrenos que possui nesta Freguesia, para efeitos de renovação do cartão de produtor
agrícola;----------------------------------------------------------------------------------------------De Ana Maria Pires Ribeiro Palhares, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 275-A, a
solicitar a cópia das atas da Junta de Freguesia de oito de novembro de mil novecentos e
noventa e sete e de onze de abril de mil novecentos e noventa e oito, onde consta a
venda do terreno, por ela adquirido em hasta pública, inscrito na matriz no artigo nº
2210, para efeitos de legalização;-----------------------------------------------------------------De Flamiano Máximo Gonçalves Martins, morador no Lugar de Aldeia Nova n.º 235, a
solicitar um atestado de residência, para efeitos de frequência de curso de formação.----3.º DELIBERAÇÕES

Foi deliberado dar início do processo de toponímia.-------------------------------------------4.º PAGAMENTOS

Foram autorizados os seguintes pagamentos:----------------------------------------------------
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À firma Carlos Alberto Mouteira Fernandes, a verba de cento e quarenta e sete euros e
sessenta cêntimos, referente a cd’s com cópias de segurança da atualização do site da
freguesia;---------------------------------------------------------------------------------------------À Zurich, a verba de cento e dezanove euros e quarenta e cinco cêntimos, referente ao
seguro de acidentes de trabalho da funcionária da Junta de Freguesia;----------------------A Rute Isabel Martins da Silva, a verba de duzentos e setenta euros, referente ao serviço
de impressão de calendários de parede 2014;---------------------------------------------------À firma o Caminhense, a verba de trinta euros, referente à assinatura do ano 2014;------À firma Ancornet, a verba de trinta e seis euros e noventa cêntimos, referentes ao
serviço de assistência técnica;---------------------------------------------------------------------À firma Megadrive – combustíveis, Lda, a verba de cento e noventa e um euros e
noventa e quatro cêntimos referente à aquisição de combustível relativo ao mês de
janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Paulo Alvarenga de Araújo Presidente
Filipe Miguel Lages Pires Secretário
Helena Sofia Ferreira Martins Tesoureira

---------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Paulo Alvarenga de Araújo

Filipe Miguel Lages Pires

Helena Sofia Ferreira Martins
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