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Ao vigésimo nono dia do mês de abril, do ano dois mil e treze, 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.  
O senhor delegado Luís Domingues substituiu o senhor delegado Vergílio Silva. 
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 dezembro de 2012. 
          Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 

Ponto quatro – Apreciação e aprovação da Conta de Gerência do ano 2012. 
Ponto cinco – Aprovação e revisão orçamental, por incorporação do saldo da 
Gerência anterior. 
Ponto seis – Ratificação do Protocolo de Delegação de Competências na 
Junta de Freguesia. 
Ponto sete – Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 
Assembleia de Freguesia. 
Ponto oito – Período de Intervenção do Público. 

Para o ponto um inscreveu-se a senhora delegada Cidália Moreira. 
A senhora delegada referiu que a estrada nacional, no lugar da Ponte, encontrava-se 
com o piso em mal estado perguntando se o executivo sabia para quando a sua 
repavimentação. Perguntou ainda se era possível fazer algo na rotunda de Vila Verde 
para ficar com um aspeto mais limpo. Por fim, mencionou que a rede de água dos 
fontanários do Lugar de Aldeia Nova deveria ser restabelecida. 
O senhor Presidente da Mesa da Assembleia, mencionou que no Lugar de Trás-o-
Rio, devido ao inverno que se fez sentir, as águas espalharam-se pelo caminho do 
Guiço, ficando este cheio de lama e dificultando o acesso das pessoas que usufruem 
daquela passagem. Referiu que era necessário verificar qual o curso da água da presa da 
Bufeira e encaminha-la de modo a evitar que inundasse os caminhos, nomeadamente o 
do Prado.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção 
cumprimentando verbalmente a Assembleia na pessoa do senhor Presidente, o público 
em geral e a comunicação social. Referiu que o estado das estradas é preocupante e 
lamentável. Relativamente às estradas de alcatrão na freguesia, informou que tinha 
seguido via correio, um ofício para a Câmara a solicitar a reparação dos buracos 
existente. Quanto à estrada nacional no lugar da Ponte referiu que não sabia se seria 
colocado piso novo. Quanto à rotunda de Vila Verde, a obra ainda não foi entregue ao 
Município de Caminha, no entanto, a Junta já tem feito limpezas periódicas e está 
previsto por parte da Câmara colocar um elemento alusivo ao javali. Quanto aos 
fontanários querem ver se iniciam e concluem o restauro da rede de Trás-o-Rio e Aldeia 
Nova. 
Ponto dois – Aprovação da ata da sessão de 21 de dezembro de 2012. 
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Procedeu-se à votação, a ata foi aprovada com três votos a favor, três abstenções um 
voto contra. 
O senhor delegado Luís Domingues absteve-se devido a não estar presente na última 
assembleia. 
Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
Para este ponto ninguém se inscreveu. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, fez uma breve análise sobre os 
documentos do Plano Plurianual de Investimento e Controlo Orçamental. Informou que 
no dia um e dois de Maio encontrar-se-á junto à sede da Junta de Freguesia uma unidade 
móvel para fazer um rastreio multiópticas. Referiu que o rastreio não tem qualquer custo 
nem compromisso.  
Ponto quatro – Apreciação e aprovação da Conta de Gerência do ano 2012. 
Para este ponto inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires. 
Mencionou o seguinte: relativamente ao subsídio de alimentação e segurança social, 
verifica-se que o valor está equiparado. Quanto à rubrica comunicações referiu que o 
valor é elevado. Perguntou onde eram aplicadas as verbas da rubrica transportes. Na 
rubrica outras, referiu a existência de uma verba referente à receita prevista no valor de 
duzentos e cinco euros para dois mil duzentos e cinco euros, perguntando o porquê 
deste aumento.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, pediu autorização ao senhor Presidente 
da Assembleia para a secretária Lilita Gonçalves, que é responsável pelo processo de 
contabilidade explicar os valores das rubricas referenciadas anteriormente.  
A senhora secretária efetuou uma explicação sobre o controlo orçamental da despesa 
referente as contas do ano de dois mil e doze. Explicou que o orçamento numa Junta de 
Freguesia deve estar balanceado, ou seja, o total da receita deve ser igual ao da despesa. 
Mas nem sempre se consegue prever a receita exata das rubricas. Quanto ao subsídio de 
alimentação, o aumento tem a ver com os Contratos Emprego – Inserção. A rubrica 
comunicação refere-se a despesas de correios, internet e telefone.  
Procedeu-se a votação. Este ponto foi aprovado com uma abstenção e seis votos a favor. 
O mesmo ponto foi aprovado em minuta com uma abstenção e seis votos a favor. 
Ponto cinco – Aprovação e revisão orçamental, por incorporação do saldo da 
Gerência anterior. 
Para este ponto ninguém se inscreveu. 
Procedeu-se a votação. Este ponto foi aprovado com uma abstenção e seis votos a favor. 
O mesmo ponto foi aprovado em minuta com uma abstenção e seis votos a favor. 
Ponto seis – Ratificação do Protocolo de Delegação de Competências na Junta de 
Freguesia. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que está previsto receber da 
Câmara o valor de vinte e cinco mil oitocentos e dez euros que serão quinze mil 
quatrocentos e oitenta seis para despesas correntes e de capital onde poderá ser pago 
arranjos de caminhos e pequenas reparações. Para a Câmara transferir este valor a Junta 
deve pedir e justificar onde vai aplicar essa quantia. 
Procedeu-se a votação. Este ponto foi aprovado por unanimidade. 
Ponto sete – Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 
Assembleia de Freguesia. 
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que do decorrer da lei, as 
autarquias nomeadamente as Juntas de Freguesia não podem gastar consecutivamente 
com o mesmo empreiteiro um valor de noventa e nove mil setecentos e cinquenta e 
nove euros em três anos consecutivos. Se o valor for superior, terá de haver autorização 
da Assembleia de Freguesia. 
Procedeu-se à votação. Este ponto foi aprovado por unanimidade. 
Ponto oito – Período de Intervenção do Público. 
Para este ponto inscreveu-se o senhor Domingos Velho. 
O senhor Domingos Velho iniciou a sua intervenção perguntando se a retoma dos 
trabalhos de saneamento engloba também as outras freguesias vizinhas.  
Fez referência ao estado do pavimento nos caminhos onde foi feito o saneamento, 
dizendo que parece que estão esquecidos por parte da Câmara.  
Apelou ao executivo para atualizar a página da freguesia na Internet.  
Relativamente ao programa da Câmara Municipal designado “Semear para Colher” 
perguntou se ainda estavam abertas as inscrições e qual a recetividade da população.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que as obras do saneamento 
mantêm-se nas três freguesias. Sobre o sistema informático informou que será 
atualizado.  
Sobre o programa “Semear para Colher”, as inscrições continuam abertas e que na 
primeira fase inscreveram-se cerca quarenta e oito famílias.  
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 três e vinte e quatro, que fica 

arquivada nesta Junta de Freguesia. 
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