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Ao trigésimo dia do mês de setembro, do ano dois mil e treze, 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 António Rocha Dantas. 
Verificou-se a falta de dois elementos: o Presidente da Assembleia Manuel da Rocha 
Dantas que foi substituído pela secretária Preciosa Bernardina Alves Oliveira; também 
faltou a esta sessão o secretário Carlos Lameira de Carvalho e o senhor Presidente da 
Junta de Freguesia Luciano Santos.  
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 junho de 2013. 
          Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 

Ponto quatro – Período de Intervenção do Público. 
 

Para o Ponto um – Período antes da ordem do dia, não houve nenhuma inscrição.    
Ponto dois – Aprovação da ata da sessão de 21 de junho de 2013. 
Para este ponto procedeu-se à leitura da ata, a qual foi aprovado com quatros votos a 
favor e uma abstenção. 
 O senhor delegado Virgílio Silva, fez uma declaração de voto, justificando a sua 
abstenção pelo facto de não ter estado presente na última sessão. 
Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
Para este ponto inscreveu-se o senhor delegado Filipe Pires, que solicitou explicação 
relativa ao dinheiro gasto nos trabalhos executados no caminho do Seguido. Foi 
explicado ao senhor delegado, que a verba gasta foi de três mil e quarenta e cinco euros 
e cinquenta e sete cêntimos. 
Informou-se também, que o empreiteiro ainda não apresentou a fatura relativa aos 
trabalhos finais.  
Ponto quatro – 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 em substituição 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 seis, que fica arquivada nesta 

Junta de Freguesia. 
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