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ACTA N.º 3 
 
 

No vigésimo oitavo dia do mês de Abril, do ano dois mil e dez, pelas vinte horas, na sede de Junta de 
Freguesia de Riba de Âncora, reuniu a Assembleia de Freguesia de Riba de Âncora em sessão 
ordinária, convocado pelo Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Dantas.  
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 

1 – Período antes da ordem do dia. 
2 – Aprovação da Acta da sessão anterior. 
3 – Apreciação e votação da conta de gerência do ano de 2009. 
4 – Aprovação da revisão orçamental, por incorporação do saldo da gerência anterior. 
5 – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia 
6 – Período de Intervenção do Público 

 
1 – Período antes da ordem do dia 
Para este ponto inscreveram-se quatro pessoas. 
O senhor delegado Filipe Pires começou a sua intervenção perguntando se seria possível ser avisado 
por correio electrónico ou outro tipo de contacto para saber em que dias se realizam as reuniões da 
Junta de Freguesia.  
Questionou qual a posição da Junta de Freguesia quanto aos logradouros das capelas.  
Em relação à requalificação do pavimento junto à casa do Senhor Cerqueira e do caminho da Justa 
perguntou onde se enquadrava a obra. 
O senhor delegado Amândio Antunes interveio perguntando em que contexto a obra do caminho do 
Barbosa foi executada, uma vez que não a encontrou no plano de actividades. 
 O senhor delegado Vergílio Silva felicitou o executivo pela melhoria nas limpezas dos caminhos e 
pelo início do fim dos caminhos de terra na freguesia. Perguntou ainda se a Junta de Freguesia estava 
a pensar utilizar herbicidas para acelerar a limpeza das valetas.  
O senhor Presidente da Assembleia, Manuel Dantas interveio dizendo que algumas pessoas pediram 
para expôr algumas questões ao executivo. Apesar de ter dito para intervirem nas assembleias, estas, 
acabam por não aparecer.  
Mencionou o caminho do Guiço e do Manuel Pequeno de modo a que se termine a obra. Referiu que 
quando se reparasse o piso da estrada do Crieiro se deveria alargar junto da casa do senhor Domingos 
Velho. 
Mencionou ainda que a estrada para Vila Verde se encontra bastante danificada. 
Relatou que seria interessante abrir um caminho desde o Covêlo até à estrada da Ínsua, pois assim, 
uma grande parte do trânsito seria desviado. 
Quanto às obras feitas junto à curva do Areal, salientou que teriam tido mais impacto se houvesse um 
alargamento no início da propriedade do senhor Domingos Dantas.  
Perguntou se o escadório de Santo Amaro é uma obra para ser realizada. 
Perguntou se seria possível colocar marcos na frente do cemitério de modo a que as pessoas não 
estacionassem os carros.  
Em relação ao logradouro das capelas pediu esclarecimento sobre o assunto. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção dando os parabéns à 
juventude que se encontrava presente na assembleia.  
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Em relação aos dias de reunião da Junta disse que é do conhecimento público que a Junta reúne 
ordinariamente todas as segundas terças-feiras de cada mês às vinte horas. 
Quanto aos logradouros das capelas de S. Bártolomeu e do Espírito Santo foi dito que a Junta não via 
qualquer tipo de irregularidade ou de má fé por parte da Fábrica da Igreja de Santa Maria de Riba de 
Âncora em se apoderar de espaço público, por isso, deliberou não dar provimento á informação 
escrita apresentada pelo cidadão Senhor Domingos António Alves Velho.  
Em relação a calçada da Justa, inicialmente foi a Junta que adjudicou a obra mas a factura foi 
passada directamente à Câmara Municipal.  
Em relação ao Caminho do Barbosa, já era intenção da Junta pavimentar o caminho. Esta obra tem 
cabimento na rubrica “arranjos de diversos caminhos e arruamentos da freguesia”  
O senhor presidente da Junta agradeceu as palavras de felicitação do senhor delegado Vergílio. 
Referiu que para acelerar as limpezas das bermas vão utilizar um herbicida ecológico, e que este está 
homologado. Caso haja algum problema resultante da aplicação do herbicida a própria marca 
assumirá todas as responsabilidades. 
Quanto ao caminho do Guiço a obra será retomada logo que possível. 
No que respeita ao caminho do Manuel Pequeno está agendado um pedido de intervenção técnica da 
Câmara Municipal. 
Em relação à estrada do Crieiro é intenção da junta pavimentá-la ainda este ano. 
Quanto ao escadório de Santo Amaro ou possível caminho de acesso é uma situação que está fora de 
questão visto não haver vontade de cedência de terreno por parte dos proprietários. 
2 – Aprovação da Acta da sessão anterior. 
Para este ponto inscreveu-se o senhor delegado Amândio Alves. 
Referiu que tinha colocado duas questões mas uma delas não correspondia exactamente ao que 
perguntou. 
Sobre a acta solicitou que fosse efectuada a seguinte rectificação, na folha número cinquenta e dois, 
último parágrafo onde se lê “ também fazem parte desta acta a cassete número dois” deverá ler-se 
“também fazem parte desta acta as cassetes número dois, três e quatro”  
Procedeu-se a votação, a acta foi aprovada por quatro votos a favor, duas abstenções e um voto 
contra do senhor delegado Amândio Alves. 
3 – Apreciação e votação da conta de gerência do ano de 2009. 
O senhor Presidente da Junta pediu a palavra para informar que no extracto da cópia da acta de 
reunião da Junta de Freguesia, onde se lê “…a conta de gerência do ano de dois mil e dez”, deve ler-
se “…a conta de gerência do ano de dois mil e nove”. 
Para este ponto inscreveram-se os senhores delegados Filipe Pires e Amândio Alves. 
O senhor delegado Filipe Pires interveio perguntando se o valor da rubrica “comunicações” se referia 
apenas a telefone, internet e se não será uma quantia demasiada elevada.  
O senhor delegado Amândio Alves interveio dizendo que nos mapas existiam rubricas com valores 
reforçados ao longo do ano. Perguntou se é possível alterá-los.  
Referiu ainda que se verificava grande quantidade de pagamentos nos últimos quinze dias do ano.  
O senhor presidente da Junta interveio explicou que a rubrica “comunicações” se referia ao 
pagamento de cotas, assinaturas de jornais, internet, telefone e fax.  
Em relação aos valores das rubricas reforçadas ao longo do ano, informou que a junta de Freguesia 
pode fazer alterações orçamentais desde que não altere o valor da receita e da despesa do orçamento. 
Procedeu-se a votação da conta de gerência do ano de dois mil e nove, sendo aprovada por quatro 
votos a favor e três abstenções. 
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Este ponto foi posto à aprovação em minuta, sendo aprovado por quatro votos a favor e três 
abstenções. 
4 – Aprovação da revisão orçamental, por incorporação do saldo da gerência anterior. 
O senhor Presidente da Junta explicou que o saldo da conta de gerência do ano anterior seria 
incorporado na rubrica “titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos”. 
O senhor delegado Amândio Alves perguntou se não seria necessário distribuir aos membros da 
Assembleia um novo orçamento rectificado. 
O senhor presidente da Junta informou que por lapso esse documento não foi distribuído, pediu 
desculpa e autorização ao senhor presidente da Assembleia para fornecer o documento em falta.  
Procedeu-se à votação da revisão orçamental, foi aprovada por cinco votos a favor e duas abstenções. 
Seguidamente procedeu-se à votação por minuta, foi aprovada por cinco votos a favor e duas 
abstenções.  
5 – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia 
Para este ponto inscreveram-se os senhores delegados Filipe Pires e Amândio Alves 
O senhor delegado Filipe Pires interveio dizendo que tinha lido uma publicação no jornal 
Caminhense sobre o  
Registo predial do terreno junto do Polidesportivo. Perguntou se há alguma intenção por parte da 
Junta de Freguesia ou algum projecto em mente que seja importante esclarecer. 
O senhor delegado Amândio Alves interveio perguntando se a despesa da obra do caminho do 
Barbosa já tinha sido paga.  
O senhor presidente da Junta interveio dizendo que o Registo predial do terreno junto do 
Polidesportivo tem a ver com uma candidatura para a construção do Polidesportivo. 
Em relação à despesa da obra do caminho do Barbosa informou que já estava paga, não constava nos 
mapas porque foi paga no mês de Abril. 
6 – Período de Intervenção do Público 
Para este ponto inscreveram-se duas pessoas. 
O senhor Magno Devesa começou a sua intervenção dizendo que sobre a legalização dos logradouros 
das capelas o Senhor Presidente da Junta deveria ter alguma preocupação pois o processo não foi tão 
linear. Sendo um dos herdeiros que confronta com o logradouro da capela da Senhora da Guadalupe 
não foi alertado sobre a situação. Refere que o avô tinha cedido verbalmente uma parcela para os 
logradouros.   
Em seu entender, achava que a comissão da Fábrica da Igreja deveria contribuir com uma verba para 
a Junta de Freguesia, em virtude do investimento efectuado há anos no largo do Espírito Santo. 
Perguntou ainda quais os investimentos com maior prioridade e quais as normas que se rege a Junta 
de Freguesia para avaliar os primeiros investimentos a serem feitos. Isto porque em frente à sua casa 
existe uma rampa que dá acesso a cinco casas, não passa uma ambulância e as fundações que 
suportam o início do acesso estão quase desmoronadas. 
O senhor Vítor Araújo interveio relatando que em alguns sitos não existem pontos de luz o que torna 
pouco seguro passar por esses caminhos. Existem também pontos de iluminação com lâmpadas 
fundidas. 
Referiu que nas Fontainhas, onde se efectuou o aterro existe uma subida bastante acentuada o que 
complica a passagem das pessoas. 
Relatou ainda que na ligação para Vila Verde existe uma rotunda um pouco descuidada no que 
respeito à limpeza e asseio. Sugeriu que se pusesse uma árvore e gravilha de modo a que as ervas não 
crescessem. 
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Em resposta, o Senhor Presidente da Junta comunicou à Câmara Municipal que a rampa de acesso a 
essas cinco casas tinha sido danificada devido a obras existentes numa dessas casas. Pediu que o 
respectivo construtor fosse chamado à responsabilidade. 
Em relação à colocação de novos pontos de luz disse que já tinha feito um pedido em Setembro para 
a colocação de novos candeeiros. 
Quanto à limpeza da rotunda, informou que apesar de esta ainda não ter sido entregue ao Município, 
a Junta vem fazendo limpeza e logo que possível será feita nova limpeza. 
Terminada a ordem de trabalhos, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia 
deu a sessão por encerrada, da qual se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada, será 
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia. 

Também fazem parte desta acta as cassetes número cinco e seis, que fica arquivada nesta 
Junta de Freguesia. 
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