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Ata Número Um 
 

 
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e treze, 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 NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO E TESOUREIRO 

O Senhor presidente nomeou o Senhor Vogal Filipe Miguel Lages Pires Secretário, e a 

Senhora Vogal Helena Sofia Ferreira Martins Tesoureira da Junta de Freguesia.---------- 

2.º PERIODICIDADE DAS REUNIÕES 

Foi deliberado por unanimidade haver uma reunião ordinária por mês, realizada na 

última segunda-feira de cada mês, pelas vinte horas, na sede da Junta de Freguesia de 

Riba de Âncora. --------------------------------------------------------------------------------------

3.º HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

O Senhor Presidente deu conhecimento à Junta que irá fazer atendimento ao público, 

todas as sextas-feiras, entre as dezanove e as vinte e uma horas, na sede da Junta de 

Freguesia de Riba de Âncora.----------------------------------------------------------------------

4.º MOVIMENTOS BANCÁRIOS 

Foi deliberado por unanimidade que qualquer movimento bancário terá de ser sempre 

feito com duas assinaturas, sendo obrigatória a da tesoureira.--------------------------------- 

5.º REUNIÂO COM FUNCIONÁRIOS DA JUNTA 

Foi realizada uma reunião, no dia vinte e quatro de outubro, pelas nove horas, na sede 

da Junta de Freguesia, com os funcionários para apresentação do novo executivo. Foi 

também definido o horário de trabalho, das oito horas e trinta minutos às dezassete 

horas e trinta minutos, com intervalo para almoço, das doze horas às treze horas.--------- 

6.º REQUERIMENTOS 

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

De Maria Leonor Pereira de Oliveira, e suas irmãs, residentes no Lugar de Aldeia Nova, 

a solicitar uma declaração em como o prédio urbano inscrito na matriz predial no artigo 

144/RIBA DE ÃNCORA, é anterior à entrada em vigor do Regulamento Geral da 

Edificações Urbanas, para efeitos de transmissão do mesmo.--------------------------------- 
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De Eunice Marlene Fardilha Lages, residente no lugar de Trás-o-Rio, nº 197, um 

atestado de residência, em como não existe transporte público para realizar o percurso 

entre a sua freguesia e o local de formação.------------------------------------------------------

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

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 

 

 

 


