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Ao vigésimo sexto dia do mês de Abril, do ano dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, na sede da Junta de Freguesia de Riba de Âncora, reuniu a Assembleia de Freguesia de Riba 
de Âncora em sessão ordinária, convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Dantas.  
Nesta sessão o senhor delegado Amândio Alves foi substituído pelo senhor delegado Magno Devesa. 
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 
          Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
          Ponto dois - Aprovação da ata da sessão de 30 de dezembro de 2011. 
          Ponto três – Informações e situação financeira da junta de freguesia. 

Ponto quatro – Apreciação e aprovação da conta de gerência do ano 2011. 
Ponto cinco – Aprovação e revisão orçamental, por incorporação do saldo da gerência 
anterior. 
Ponto seis – Período de intervenção do público 

Para o ponto um inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires. 
O senhor delegado Filipe Pires iniciou a sua intervenção perguntando qual o valor a pagar para fazer 
a ligação à conduta principal do saneamento. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção cumprimentando 
verbalmente a Assembleia na pessoa do senhor Presidente da mesa.  

Em relação ao saneamento, informou que segundo se consta, é obrigatório, onde for possível, fazer a 
ligação. Quanto à taxa de ligação ainda nada se sabe.  

Ponto dois - Aprovação da ata da sessão de 30 de dezembro de 2011. 
Procedeu-se à votação, a ata foi aprovada com quatros votos a favor e três abstenções. 
Ponto três – Informações e situação financeira da junta de freguesia. 
Para este ponto ninguém se inscreveu. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que existe mais um programa de pareceria com 
o Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde foram buscar uma pessoa que estava a usufruir 
do subsídio de desemprego. 
Informou ainda que já começaram as obras de requalificação do polidesportivo.  
Ponto quatro – Apreciação e aprovação da conta de gerência do ano 2011. 
Para o ponto quatro inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires.  
Perguntou que intervenção havia sido feita no caminho do Salto pois esse caminho continua em 
Plano de Atividades para o corrente ano.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que a intervenção no referido caminho foi em 
frente à casa do Senhor Sérgio Picoto, onde foi feito uma correção do piso. Apesar de constar o nome 
de caminho do Salto, esse projeto refere-se ao caminho do Castanheiro. 
Procedeu-se à votação, foi aprovada com quatros votos a favor e três abstenções. 
Seguiu-se a aprovação em minuta, foi aprovada por unanimidade. 
Ponto cinco – Aprovação e revisão orçamental, por incorporação do saldo da gerência anterior. 
Para o ponto cinco inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires. 
O senhor delegado perguntou se o valor da receita orçamentada tinha que coincidir com o valor do 
balancete analítico. 
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Relativamente à aquisição do motocultivador referiu que tinham previsto seis mil euros em dois mil e 
onze e porque esse valor passava para três mil euros em dois mil e doze. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, mencionou que os seis mil euros referiam-se ao 
orçamento do ano de dois mil e onze mas como não realizaram esse capital não adquiriram o 
motocultivador. Para o orçamento de dois mil e doze inscreveram novamente a rúbrica colocando 
apenas um valor de três mil euros.  
Procedeu-se à votação, foi aprovada com quatros votos a favor e três abstenções. 
Seguiu-se a aprovação em minuta, foi aprovada por unanimidade. 
Ponto seis – Período de intervenção do público 
Para o ponto seis inscreveu-se o senhor Domingues Velho. 
O senhor Domingues Velho iniciou a sua intervenção fazendo uma breve resenha histórica sobra a 
escola Comendador Ramos Pereira referindo que existia um armário estante com alguns livros 
religiosos que datam do século dezasseis, assim como uma fotografia encaixilhada do comendador 
José Ramos Pereira. Referiu que gostaria de ser esclarecido se era da intenção da Junta de Freguesia 
recolher esse material e colocá-lo num local próprio e seguro.  
Referiu ainda que estava a decorrer a pavimentação nas estradas devido ao saneamento e que gostaria 
que as bermas fossem cimentadas o que viria a facilitar a sua limpeza e que estava disposto a 
colaborar na sua zona. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que no que respeita à pavimentação foi pedido 
ao engenheiro e patrão da obra para as bermas serem refeitas com traço de massa seco.  
Relativamente à escola Comendador Ramos Pereira, a Junta de Freguesia possui um projeto para 
realizar um museu onde será levado o armário estante. Quanto à fotografia do comendador Ramos 
Pereira vai ser restaurada devido a uma mancha de água. A lousa também se encontra em posse da 
Junta de Freguesia.  
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 as cassetes número dezassete e dezoito, que ficam arquivadas nesta 
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