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ACTA Nº 9 

 

Ao décimo quinto dia do mês de Junho, 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.  
Nesta sessão verificou-se a falta do senhor delegado Vergílio Silva. 
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 
Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
Ponto dois - Aprovação da Acta da Sessão de 30 de Abril de 2011. 
Ponto três – Aprovação da Acta da Sessão de 18 de Maio de 2011 
Ponto quatro – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
Ponto cinco - Período de Intervenção do Público. 
 
Ponto um – Período antes da ordem do dia 
Para este ponto inscreveram-se o senhor delegado Amândio Alves e o senhor Presidente da Mesa 
Manuel Dantas. 
O senhor delegado Amândio Alves iniciou a sua intervenção perguntando quando iniciariam as obras 
do Polidesportivo uma vez que não foram iniciadas no início do ano como previsto. Perguntou ainda 
se o executivo tinha tomado alguma providência sobre a reprovação da pretensão da Junta de 
Freguesia para fazer a permuta dos terrenos, relativo à obra no caminho do Guiço. Referiu ainda que 
estava disponível para colaborar na resolução do problema. 
O senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Dantas, lembrou ao executivo que o Lugar 
Trás-o-Rio estava a precisar de limpeza nas bermas dos caminhos. Referiu-se ainda sobre o depósito 
de ferro velho no caminho do Guiço. No seu entender, o executivo deveria chamar a atenção do 
proprietário do referido depósito, pois para além de causar mal aspecto, cheiros, constitui uma fonte 
de poluição.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção cumprimentando verbalmente 
a Assembleia na pessoa do senhor Presidente.  
No que respeita ao Polidesportivo referiu que apesar da informação dada inicialmente indicar que a 
obra começaria no início do ano, foi informado pela Câmara Municipal que não foi possível mas 
começaria até final do ano de dois mil e onze.  
Em relação ao Caminho do Guiço, agradeceu a disponibilidade de colaboração do senhor delegado 
Amândio Alves, bem como a de todos os restantes membros desta Assembleia. Informou que o 
executivo estava a estudar várias hipóteses para ultrapassar o problema e que no início do mês de 
Agosto encontrar-se-ia com os proprietários para resolver a situação. 
Em reposta ao senhor Presidente da Mesa sobre a limpeza dos caminhos no lugar de Trás-o-Rio 
informou que logo que seria para breve visto que as funcionárias da Junta estarem a chegar ao local. 
Sobre o depósito de ferro velho informou que iria contactar o proprietário. 
Ponto dois - Aprovação da Acta da Sessão de 30 de Abril de 2011. 
Procedeu-se à votação, a acta foi aprovada com três votos a favor e três abstenções. 
Ponto três – Aprovação da Acta da Sessão de 18 de Maio de 2011. 
O senhor delegado Amândio Alves mencionou que a acta estava bastante resumida. Procedeu-se à 
votação, a acta foi aprovada com quatro votos a favor e duas abstenções. 
Ponto quatro – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
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A senhora delegada Cidália Moreira perguntou ao executivo que obras estavam previstas para o 
corrente ano. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia mencionou que existe um plano de actividades mas nem 
sempre é possível executá-lo devido ao factor monetário. O executivo fará pequenas obras que não 
impliquem grandes gastos. Sobre obras de maior envergadura executá-las-á caso sejam protocoladas 
com a Câmara Municipal.   
Ponto cinco - Período de Intervenção do Público 
Para este ponto ninguém se inscreveu.  
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 treze, que fica arquivada nesta Junta de Freguesia. 
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