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ATA Nº 14 

 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro, do ano dois mil e doze, 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, 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 18 de junho de 2012. 
          Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 

Ponto quatro – Reforma Administrativa Territorial Autárquica. 
Ponto cinco - Período de intervenção do público. 

Antes de dar início aos trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia, Manuel Dantas, 
informou que devido à necessidade desta Assembleia se pronunciar sobre a reforma 
administrativa territorial autárquica, a fim de se emitir parecer sobre esta matéria para 
ser enviado à Assembleia Municipal. Não havendo qualquer objeção foi incluído o 
ponto quatro à ordem de trabalhos. 
Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
Para o ponto um inscreveu-se a senhora delegado Filipe Pires. 
O senhor delegado Filipe Pires iniciou a sua intervenção perguntando o ponto da 
situação sobre a repavimentação nas vias por onde passou o saneamento. Perguntou 
ainda em que ponto estavam as obras do polidesportivo e se a Junta já tinha alguma 
resposta ao pedido de uma Assembleia Extraordinária dos Compartes do Baldio, a 
solicitar verba para a repavimentação do troço da estrada do Santo à Igreja. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção 
cumprimentando verbalmente a Assembleia na pessoa do senhor Presidente.  

Em relação à repavimentação nas vias por onde passou o saneamento referiu que foram 
feitas diligências junto da Câmara Municipal. Como não existem verbas disponíveis por 
parte dessa autarquia foi pedida a verba de trinta e cinco mil euros ao Conselho Diretivo 
dos Baldios, cuja decisão passaria por uma Assembleia Extraordinária de Compartes. 
Até à data presente não foi obtida qualquer resposta. Quanto às obras do polidesportivo 
mencionou que estão a decorrer a um ritmo lento situação que desagrada a Junta de 
Freguesia e que já foi pedida uma reunião com o empreiteiro, Câmara Municipal e 
direção da Associação ARA. 

Ponto dois - Aprovação da ata da sessão de 18 de junho de 2012. 
Procedeu-se à votação, foi aprovado 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, informou ainda esta Assembleia que 
brevemente seria instalada uma caixa multibanco na sede da junta. 
Ponto quatro – Reforma Administrativa Territorial Autárquica. 
Foi elaborado um documento relativo à Reforma Administrativa Territorial Autárquica, 
no qual a Assembleia emitiu um parecer desfavorável sobre os critérios de agregação, 
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manutenção e fusão de Freguesias constantes na Lei 22/2012 de trinta de maio. Este 
parecer foi aprovado por unanimidade.  
Ponto cinco - Período de intervenção do público. 
Para o ponto cinco 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 ata que depois de 
lida e aprovada, será assinada pelos membros da Mesa da Assembleia. 
Também fazem parte desta ata a cassete número vinte, que fica arquivada nesta Junta de 

Freguesia. 
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