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ACTA Nº 7 

 

No trigésimo dia do mês de Abril, do ano dois mil e onze, pelas vinte e uma 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.  
Os senhores delegados Amândio Alves e Cidália Moreira foram substituídos pelos senhores António 
Antunes e Vítor Araújo.  
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 
Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
Ponto dois - Aprovação da Acta da Sessão de 29 de Dezembro de 2010. 
Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
Ponto quatro – Apreciação e aprovação da Conta de Gerência do ano de 2010.  
Ponto cinco – Aprovação da revisão orçamental, por incorporação do saldo da Gerência 
anterior. 
Ponto seis - Período de Intervenção do Público. 
Ponto um – Período antes da ordem do dia 
Para este ponto inscreveram-se os senhores delegados Filipe Pires e Vítor Araújo. 
O senhor delegado Filipe Pires iniciou a sua intervenção perguntando ao Presidente da Mesa da 
Assembleia de Freguesia qual o motivo de realizar uma Assembleia ao Sábado às vinte e uma horas e 
trinta minutos. Perguntou ainda quando começavam as obras do Polidesportivo, uma vez foi dito que 
começariam que em Janeiro ou Fevereiro do corrente ano. Quis saber, também, se havia algum plano 
para restabelecer a água potável nos fontanários.  
O senhor delegado Vítor Araújo mencionou que através da rádio ouviu que alguma população da 
Freguesia estava a ser ajudada pela Junta de Freguesia na aquisição de bens alimentares e 
medicamentos, disse que gostaria de saber mais sobre o assunto.  
O senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Dantas, referiu que a hora e o dia para a 
realização da Assembleia deve-se ao facto de conjugar com o horário das pessoas de modo a não 
prejudicar ninguém.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção cumprimentando 
verbalmente o Presidente da mesa, secretários, membros da Assembleia e público.  
No que respeita ao Polidesportivo referiu que a informação dada inicialmente foi que começaria no 
início do ano, entre Janeiro e Fevereiro. No entanto isso não se verificou. Disse ainda que quando 
soubesse a data de início comunicá-la-ia. 
Quanto à água dos fontanários, informou que o plano de actividades contempla a requalificação da 
mesma, só não tem avançado devido à ausência de verbas. 
Em relação ao apoio prestado pela Junta de Freguesia a pessoas mais carenciadas, informou que este 
apoio resume-se a situações pontuais e logísticas.  
Ponto dois - Aprovação da Acta da Sessão de 29 de Dezembro de 2010. 
Procedeu-se à votação, a acta foi aprovada por quatro 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 – Apreciação e aprovação da Conta de Gerência do ano de 2010. 
Para este ponto inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires. 
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O senhor delegado Filipe referiu que comparando os mapas da conta de gerência do ano anterior com 
os do presente ano havia uma diferença de doze euros setenta e quatro cêntimos. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que essa diferença devia-se a existência de um 
cheque que não tinha sido levantado, correspondia a uma senha de presença de um antigo delegado 
desta Assembleia. 
Procedeu-se à votação e obteve-se quatro votos a favor e duas abstenções. 
Este ponto foi aprovado em minuta com o mesmo resultado. 
Ponto cinco – Aprovação da revisão orçamental, por incorporação do saldo da Gerência 
anterior   
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que o saldo no valor de mil quatrocentos e 
noventa e um euros e trinta e oito cêntimos, foi incorporado na rubrica orçamental “arranjo de vários 
caminhos”. 
Procedeu-se à votação, este ponto foi aprovado com quatro votos a favor, zero contra e duas 
abstenções. 
Procedeu-se à votação e obteve-se quatro votos a favor e duas abstenções. 
Este ponto foi aprovado em minuta com o mesmo resultado. 
Ponto seis - Período de Intervenção do Público. 
Para este ponto inscreveu-se o senhor Domingos Velho. 
O senhor Domingos Velho referiu que é de lamentar a falta de comparência de público nas 
Assembleias. Referiu ainda que a Câmara deveria transferir algumas obras para a Junta de Freguesia, 
pois poderiam ser executados com custos mais reduzidos.  
Perguntou para quando era a repavimentação do troço que falta na estrada do Crieiro.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, em relação à repavimentação do troço que falta na 
estrada do Crieiro, informou que logo que houvesse disponibilidade financeira a obra avançaria. 
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 a cassete número onze, que fica arquivada nesta Junta de Freguesia. 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  
Presidente: 
Primeiro Secretário: 
Segundo Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


