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Ata Número Vinte e Nove 
 

 
 

Aos dez dias do mês de janeiro 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 VENDA DE SEPULTURA 

Foi deliberado, por unanimidade, vender a Alice de Jesus Fernandes Barbosa, residente 

no lugar da Sandia – Vila Praia de Âncora, a sepultura número catorze, do talhão VI, no 

cemitério paroquial desta Freguesia.-------------------------------------------------------------- 

3.º PAGAMENTOS 

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

À firma Finipeças, a verba de noventa e sete euros e noventa e um cêntimos, referente à 

aquisição de rolo de fio nylon;---------------------------------------------------------------------  

À firma Drogaria Nova, a verba de dezoito euros e oitenta e nove cêntimos, referente à 

aquisição de material de desgaste rápido;---------------------------------------------------------

- 

À firma O Caminhense, a verba de trinta euros, referente à assinatura do jornal mensal;- 

À firma Ancornet, Lda, a verba de setenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos, 

referente à compra de um anti vírus e respetivo serviço de instalação de software.-------- 

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

Estiveram presentes: 

Luciano Maria Reis Lima Santos, Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária 

José Manuel Ferreira Pires Alves, Tesoureiro 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


