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Ao trigésimo dia do mês de Dezembro, do ano dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, na sede de Junta de Freguesia de Riba de Âncora, reuniu a Assembleia de Freguesia em 
sessão ordinária, convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Dantas.  
Nesta sessão a senhora delegada Cidália Martins foi substituída pelo senhor delegado Vítor Hugo. 
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 
          Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
          Ponto dois - Aprovação da Ata da Sessão de 24 de Setembro. 
          Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 

Ponto quatro – Ratificação do Protocolo de Delegação de Competências na Junta de 
Freguesia de Riba de Âncora para Transportes Escolares. 
Ponto cinco - Ratificação do Protocolo de Delegação de Competências na Junta de 
Freguesia de Riba de Âncora.  
Ponto seis – Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano e proposta de 
Orçamento para 2012. 
Ponto sete - Período de Intervenção do Público. 
 

Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
Para o primeiro ponto, inscreveram-se os senhores delegados Amândio Alves e Filipe Pires. 
O senhor delegado Amândio Alves iniciou a sua intervenção perguntando ao Senhor Presidente da 
Mesa se a Assembleia poderia ter sido antecipada e não deixar para os últimos dias de Dezembro. 
Referiu ainda que a obra do caminho do Guiço parecia estar a favorecer um particular e não os 
interesses da freguesia, pois o muro que está a ser  construído é mais alto do que o anterior. Para 
finalizar a sua intervenção, perguntou ao executivo sobre o plano de reorganização das freguesias, o 
que se espera, e se Riba de Âncora seria anexada com outras freguesias. 
Relativamente ao dia escolhido para a Assembleia, o presidente da mesa, Manuel Dantas, referiu que 
não foi possível realizar a Assembleia mais cedo e que a data possível foi esta.  
O senhor delegado Filipe Pires referiu algumas situações a necessitar de intervenção, nomeadamente, 
um buraco na estrada de Campo Viana, alguma terra e pedras que caíram na berma da estrada de 
Aldeia Nova a Vila Verde, no sítio do Crasto. Mencionou que em Vila Verde existe, numa caixa de 
um rego de rega, uma tampa em madeira em mau estado que poderá causar danos pessoais. 
Acrescentou que a rotunda na estrada de Vila Verde continua sem manutenção, dando mau aspeto 
por quem ali passa. Perguntou ainda ao executivo quando começariam as obras do Polidesportivo. 
Ainda sobre a obra do Guiço, referiu que gostava de consultar o orçamento do muro de vedação.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção cumprimentando 
verbalmente a Assembleia na pessoa do senhor Presidente.  

Em relação à obra do Guiço, no que se refere ao orçamento referiu que este rondava os onze mil 
euros, que o muro ficaria com um metro e vinte de altura e que o senhor delegado poderia consultar o 
orçamento, quando desejasse, durante o horário de expediente da secretaria. Quanto à fusão das 
freguesias disse que a legislação que vai regulamentar os procedimentos ainda não tinha saído. 
Referiu que a Junta de Freguesia já propôs a retificação do piso na estrada de Campo Viana. No que 
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respeita à terra e pedras na berma da subida do Crasto, o executivo procurará comunicar ao 
proprietário do terreno para fazer a sua rápida remoção. Quanto à rotunda de Vila Verde, mencionou 
que as Estradas de Portugal ainda não entregaram a obra à Câmara Municipal, no entanto, a Junta de 
Freguesia tem assumido a limpeza e até já sugeriu à Câmara a colocação de um elemento decorativo 
que tenha a ver com a nossa Freguesia. Em relação à tampa de madeira, informou que esta é da 
responsabilidade dos herdeiros do rego de Pensais, embora a junta esteja disponível a colaborar na 
sua colocação. Sobre o Polidesportivo referiu que a obra já foi adjudicada e que os trabalhos 
começariam em Fevereiro ou Março.  
Ponto dois - Aprovação da Ata da Sessão de 24 de Setembro de 2011. 
Procedeu-se à votação, a ata foi aprovada com cinco votos a favor e duas abstenções. 
Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
Os senhores delegados apreciaram a informação escrita e a situação financeira da junta de Freguesia 
fornecida antecipadamente.  
Ponto quatro – Ratificação do Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia 
de Riba de Âncora para Transportes Escolares. 
Para este ponto inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires e Amândio Alves. 
O senhor delegado Filipe Pires perguntou qual a razão de haver dois protocolos. 
O senhor delegado Amândio Alves, perguntou se a Junta de Freguesia ao realizar este tipo de 
protocolos com a Câmara Municipal não perderá autonomia quanto à realização das obras.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que para além das competências das Freguesias 
descritas na lei, há outras competências delegadas pela Câmara Municipal. Estas competências têm 
de ser protocoladas pois só assim se poderá saber onde o dinheiro do erário público é aplicado.  
Procedeu-se à votação, sendo aprovado por unanimidade. A respetiva minuta, também foi aprovada 
por unanimidade. 
Ponto cinco - Ratificação do Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 
Riba de Âncora. 
Não havendo inscritos para este ponto, procedeu-se à votação. Foi aprovado por unanimidade, bem 
como a respetiva minuta. 
Ponto seis – Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano e proposta de Orçamento 
para 2012. 
Para o ponto seis inscreveram-se os senhores delegados Filipe Pires e Amândio Alves. 
O senhor delegado Filipe Pires, referiu que é um plano pouco ambicioso, voltando a ser um ano 
muito semelhante ao anterior.  
O senhor delegado Amândio Alves, mencionou que em relação às obras previstas não havia nada 
significativo a não ser o caminho do Guiço e do Vacelau. No que respeita ao orçamento mencionou 
que se verifica uma diminuição da receita. Referiu ainda que com este modelo de execução será 
possível começar e acabar a respetiva obra.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que em relação ao orçamento, na realidade, 
existe uma redução significativa, pois um orçamento na ordem dos setenta mil euros é bastante 
ambicioso pois apenas contemplam as transferências do FEFE e dos valores protocolados com a 
Câmara Municipal. Estes valores são praticamente certos de realizar.  
Procedeu-se à votação, foi aprovado com quatros votos a favor e três abstenções. Procedeu-se à 
votação em minuta, foi aprovada com cinco votos a favor e duas abstenções. 
Ponto sete - Período antes da ordem do dia. 
Para este ponto inscreveu-se o cidadão Domingues Velho. Perguntou se a obra do Polidesportivo será 
executada por administração direta da Junta de Freguesia ou se será a Câmara a executá-la. 
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Relativamente ao saneamento lembrou da necessidade que há em ter em atenção a repavimentação 
da estrada do Crieiro à Igreja.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que relativamente à obra do Polidesportivo é 
da competência da Câmara.  
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 ata que depois de lida e aprovada, será 
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia. 
Também fazem parte desta ata a cassete número quinze e dezasseis, que fica arquivada nesta Junta de 

Freguesia. 
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