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Ata Número Quarenta e Nove 
 

 
 

Aos dez dias do mês de setembro 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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

2.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o n.º 215 – A, (duzentos e quinze A) à 

moradia de José Maria Oliveira Mateus, sita no Lugar de Trás-o-Rio.-----------------------  

3.º VENDA DE SEPULTURAS 

Foi deliberado, por unanimidade, vender a José Maria Oliveira Mateus, portador do C. 

C. n.º 05744068, Contribuinte Fiscal n.º 165180366, residente no Lugar de Trás-o-Rio, 

as sepulturas número sete e número oito, do talhão XII, no cemitério paroquial desta 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.º MONOGRAFIA DE RIBA DE ÂNCORA 

Foram analisados os orçamentos relativos à impressão do Volume II da Monografia de 

Riba de Âncora – Lugares e memórias.----------------------------------------------------------- 

Dos orçamentos presentes, deliberou-se, por unanimidade, adjudicar a impressão do 

Volume II, da Monografia de Riba de Âncora, à Gráfica Vilar do Pinheiro, pelo valor de 

seis mil, duzentos e cinquenta euros. A este valor, será acrescido o IVA à taxa legal em 

vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, serão impressos trezentos exemplares com 552 páginas. A capa com badanas de 

10 cm, em cartolina chromocard 240 grs, impressa a 4 cores, plástico mate frente. O 

interior será em papel couche 135 grs, impresso a 4 cores, com acabamento cosido e 

brochado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------- 
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À firma Costa e Sá, Lda., a verba de mil e sessenta e sete euros e oitenta e dois 

cêntimos, referente ao pagamento de materiais para a execução das valetas no caminho 

do Seguido;------------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Jorge António Dias da Cruz, a verba de mil, trezentos e doze euros, referente 

aos trabalhos realizados com a construção das valetas no caminho do Seguido;------------ 

À firma Equiraf, a verba de trinta e um euros e sessenta e dois cêntimos, referente ao 

pagamento do contrato de manutenção da fotocopiadora;-------------------------------------- 

À firma Armindo Afonso, Lda., a verba de quatro mil, oitocentos e setenta e seis euros, 

referente ao fornecimento de calçada de granito à portuguesa para o caminho do 

Seguido;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Megadrive – Combustíveis, Lda., a verba de cento e cinco euros e quarenta e 

seis cêntimos, referente à aquisição de combustíveis do mês de agosto.--------------------- 

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

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 ata 

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 

 

 

 


