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No vigésimo primeiro dia do mês de dezembro, 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, convocado pelo Presidente da Mesa 
da Assembleia, Manuel Dantas.  
Os senhores delegados Amândio Alves e Cidália Moreira foram substituídos pelos 
senhores Vítor Araújo e 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 21 de setembro; 

Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia; 
Ponto quatro – Aceitação da deliberação de delegação de competências da 
Câmara Municipal para a Junta de Freguesia de Riba de Âncora; 
Ponto cinco – Apreciação e aprovação das Grande Opções do Plano e proposta de 
Orçamento para 2013; 
Ponto seis - Período de Intervenção do Público. 

Ponto um – Período antes da ordem do dia 
Para este ponto inscreveram-se os senhores delegados Vítor Araújo e Filipe Pires. 
O senhor delegado Vítor Araújo iniciou a sua intervenção referindo a existência de 
alguns buracos no piso, na entrada do Barroso e onde houve intervenção para o 
saneamento. Mencionou ainda que era necessário efetuar limpeza das valetas devido ao 
arrastamento de inertes das obras do saneamento pelas águas da chuva.  
O senhor delegado Filipe Pires iniciou a sua intervenção desejando a todos um Santo 
Natal, perguntou qual o ponto de situação do polidesportivo pois a obra era para estar 
bastante adiantada até final do ano e isso não se verificou.  
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção 
cumprimentando verbalmente o Presidente da mesa, secretários e membros da 
Assembleia.  
No que respeita ao Polidesportivo referiu que devido às condições atmosféricas a obra 
tem estado parada, tendo sido retomada nos últimos dias. Mencionou que já construíram 
um muro de vedação na parte poente e desmontaram a arrecadação onde os jogadores 
suplentes costumavam estar. Acrescentou que não sabia qual a data da entrega da obra. 
Relativamente aos buracos na via devido às obras do saneamento referiu que foi pedido 
uma reunião com a Câmara para fazer o ponto de situação assim como rever e 
acrescentar anomalias que estavam a ser detetadas. Disse ainda que possuem algum 
“touvenant” disponível que será aplicado no troço da estrada do Espírito Santo até ao 
Cruzeiro assim como a limpeza dos coletores do ramal principal. 
Quanto aos buracos na entrada do Barroso ao Medo mencionou que os mesmos 
resultaram do desnível do coletor aí existente.  
Ponto dois - Aprovação da Ata da Sessão de 21 de setembro. 
Procedeu-se à votação, este ponto foi aprovado com quatro votos a favor e três 
abstenções.  
Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
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Para além da informação escrita fornecida aos senhores delegados, o senhor Presidente 
da Junta de Freguesia acrescentou que aguarda uma reunião com a Câmara Municipal 
para fazerem o ponto de situação das obras do saneamento. Informou que o troço do 
Espírito Santo ao Cemitério seria repavimentado a toda a largura o mais breve possível 
conforme lhe fora comunicado pela Câmara Municipal.  
O senhor delegado Filipe Pires perguntou quando iriam receber o restante das verbas 
que a Câmara transfere para a Junta de Freguesia.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que as verbas estavam 
praticamente transferidas e que todas constariam na gestão do corrente ano.  
Ponto quatro – Aceitação da deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal para a Junta de Freguesia de Riba de Âncora. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que em reunião de Câmara 
deliberam transferir para as Freguesias algumas verbas. No que respeita à Freguesia de 
Riba de Âncora, para o próximo ano a verba será de trinta e seis mil oitocentos e dez 
euros.  
Procedeu-se à votação deste ponto, foi aprovado por sete votos a favor.  
O mesmo ponto foi aprovado por minuta, foi aprovado por unanimidade.  
Ponto cinco – Apreciação e aprovação das Grande Opções do Plano e proposta de 
Orçamento para 2013.  
Para este ponto inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires.  
O senhor delegado Filipe Pires referiu que relativamente ao Fundo de Financiamento de 
Freguesias, verifica-se um aumento em relação ao ano transato. Referiu ainda que a 
transferência das verbas da Câmara diminuíram, referindo que mais uma vez esta 
Freguesia foi menos apoiada pelo Município. 
Quanto ao Plano Plurianual de Investimento pediu esclarecimentos sobre o facto de 
constar em algumas rubricas valores na base dos cem euros e outras rubricas com 
valores superiores.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que o facto de existirem rubricas 
com valores diferentes, não tem a ver com as prioridades de realização de obra mas sim 
com o facto de manter a rubrica em aberto para, caso haja dinheiro, se realizarem as 
referidas obras.  
Ponto seis - Período de Intervenção do Público. 
Ninguém se inscreveu para este ponto devido a não haver público.  
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 e um e vinte e dois, que fica 

arquivada nesta Junta de Freguesia. 
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