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Ao décimo oitavo dia do mês de junho, do ano dois mil e doze, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, na sede de 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.  
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 
          Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
          Ponto dois – Aprovação da ata da sessão de 26 de abril de 2012. 
          Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 

Ponto quatro – Período de intervenção do público. 
Para o ponto um inscreveu-se a senhora delegada Cidália Moreira. 
A senhora delegada Cidália Moreira iniciou a sua intervenção perguntando qual o ponto 
de situação das obras do polidesportivo. Perguntou ainda se a Junta de Freguesia tinha 
obtido alguma verba referente à candidatura para limpeza das redes hídricas. Referiu 
ainda que alguns fontanários continuam sem água e quando será regularizada a situação. 
Finalizou a sua intervenção perguntando se as estradas de alcatrão seriam 
repavimentadas na totalidade após a finalização das obras do saneamento. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção 
cumprimentando verbalmente a Assembleia na pessoa do senhor Presidente.  

Em relação às obras do polidesportivo referiu que estiveram paradas devido ao 
surgimento de águas que tiveram de ser drenadas. Relativamente à limpeza das redes 
hídricas a Junta de Freguesia apresentou três candidaturas à Administração Regional 
Hídrica do Norte mas não obtiveram qualquer resposta. Quanto à rede de água dos 
fontanários referiu que a rede de Trás-o-Rio e Aldeia Nova continua sem água e será 
necessário intervir na tubagem. Não está esquecida e logo que seja possível será 
intervencionada. No que respeita à repavimentação das estradas referiu que o que está 
previsto é apenas repavimentarem o espaço aberto para a conduta e ramais de ligação.  

Ponto dois - Aprovação da ata da sessão de 26 de abril de 2012. 
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, pediu autorização ao Presidente da Mesa 
da Assembleia para distribuir cópia da lei nº22/2012 sobre a reorganização 
administrativa territorial autárquica. Fez uma breve resenha sobre o documento e pediu 
aos senhores delegados que procurassem fazer uma leitura mais profunda sobre a lei 
para, na eventualidade, de ser chamados a pronunciarem-se sobre a nova reorganização 
administrativa territorial autárquica, o fazerem de uma forma mais consciente. 
Ponto quatro – Período de intervenção do público 
Para o ponto quatro inscreveu-se o senhor Baltazar Martins. 
Perguntou quando é que a Freguesia de Riba de Âncora teria identificação nos caminhos 
e ruas. 
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que não está esquecido mas de 
momento não há perspetivas para tal, pois não há verbas. 
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 dezanove, que fica arquivada nesta 

Junta de Freguesia. 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
Presidente: 
Primeiro Secretário: 
Segundo Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


