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Ata Número Seis 
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 Julieta Graciete Domingues Martins, moradora no Lugar de Juía, nº 187, a solicitar cópia da 

ata da Junta de Freguesia de dez de abril de dois mil e quatro, para consulta de informação sobre 

o contrato de adjudicação da obra na Escola Comendador Ramos Pereira;--------------------------- 

De João Paulo Pereira, morador no Lugar da Enxurreira, nº 84, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de renovação de título de residência;--------------------------------------- 

De Artur Alves Amaro, morador no Lugar de Aldeia Nova, nº 269, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de abertura de conta bancária; ----------------------------------------------- 

De Ermelinda Pereira dos Santos Amaro, moradora no Lugar de Aldeia Nova, nº 269, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de abertura de conta bancária; --------------------------- 

De João Vítor Fernandes Araújo, morador no Lugar de Aldeia Nova, nº 245, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de frequência de curso de formação; ----------------------- 

De Carlos Américo Fernandes Araújo, morador no Lugar de Aldeia Nova, nº 245, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de frequência de curso de formação; ----------------------- 

De Maria Angelina Fernandes Novo Gonçalves, moradora no Lugar de Vila Verde, nº 321, a 

solicitar uma declaração em como não lhe é conhecido qualquer tipo de rendimento, para efeitos 

de redução de impostos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º DELIBERAÇÕES 

Foi deliberado por unanimidade oferecer ao voluntário Manuel Pereira um cabaz de Páscoa, 

como gratificação pelo serviço prestado na condução da viatura da Junta de Freguesia.------------ 

Foi deliberado por unanimidade adquirir uma máquina de lavar à pressão. -------------------------- 

4.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos:------------------------------------------------------------- 
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À firma Megadrive – combustíveis, Lda, a verba de trezentos e onze euros e trinta e dois 

cêntimos referente à aquisição de combustível relativo aos meses de fevereiro; --------------- 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


