Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou
Morada: Avenida da Igreja, N337, 4925 – 609, Torre – Viana do Castelo
C.A.E.: 84113 | N.I.F.: 510 840 566
ACTA Nº 4
-------- Aos quinze dias do mês de Junho, do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, na
Sala de Reuniões da Junta de Freguesia, em Vila Mou, realizou-se uma Sessão Ordinária da
Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 01: Leitura e aprovação da acta da sessão anterior;-------------------------------------------------- Ponto 02: Período de antes da ordem do dia;----------------------------------------------------------------- Ponto 03: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira.-------------- Ponto 04: Apreciação e votação da proposta de alteração à Tabela de Taxas e Licenças;-------------- Ponto 05: Intervenção do público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quórum, com todos os membros da assembleia presentes, a
Presidente da Assembleia deu então início aos trabalhos.----------------------------------------------------------- No ponto um, foi lida a acta da sessão anterior e, não se registando qualquer intervenção, foi
submetida a votação e aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------–------- Aberto um período antes da ordem do dia, inscreveram-se os membros Tiago Rocha, Hugo
Loureiro e Dina Ribeiro. O membro Tiago Rocha questionou se os problemas enumerados na acta
da sessão anterior tinham sido resolvidos, designadamente na Rua da Senhora do Corporal e Rua da
Chaira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Hugo Loureiro felicitou o executivo pelas obras na envolvente do Cruzeiro de
Santo Amaro, pela reconstrução do passeio na Avenida Manuel da Rocha Baptista, pela obra de
melhoramento do acesso ao cemitério de Vila Mou e pela construção dos dois parques infantis e
geriátricos. Para além disso, solicitou ao executivo a colocação da placa de toponímia na Rua das
Fontes e também a rectificação pontual do pavimento na Rua do Ermeiro. -------------------------------------- Em seguida, o membro Dina Ribeiro questionou sobre o atraso na correcção do logótipo na
carrinha da junta, questionou se os proprietários confinantes com o parque desportivo dos monções
já tinham sido alertados para a necessidade de limparam a vegetação. Por fim, sugeriu que as
bandeiras da freguesia fossem hasteadas no Parque Desportivo dos Monções nos dias de jogos, para
afirmação de soberania e propriedade, perante os clubes e público visitante.----------------------------Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou
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-------- Em resposta ao membro Tiago Rocha, o presidente da junta afirmou que o problema no
cruzamento da Rua da Senhora do Corporal seria corrigido a curto prazo, mas não seria colocado
espelho porque a visibilidade é adequada. No caso da Rua da Chaira o problema não tinha resolvido
devido ao mau tempo prolongado até ao mês de Junho. Em resposta ao membro Hugo Loureiro,
afirmou que a placa de toponímia da Rua das Fontes também seria colocada e o problema no
pavimento da Rua do Ermeiro seria corrigido nas semanas seguintes, ressalvando que esse caso não
constituía qualquer perigo para o trânsito de veículos e pessoas. Em resposta ao membro Dina
Ribeiro, o presidente da junta informou que os logótipos seriam reparados durante o período das
férias escolares. Em relação à limpeza dos terrenos vizinhos ao Parque Desportivo dos Monções
afirmou que o executivo já linha solicitado a limpeza à Fábrica da Igreja, proprietária da maior área
junto ao campo. Por fim, relativamente ao hastear das bandeiras afirmou que, na sua opinião pessoal
tal era desnecessário pois não havia qualquer dúvida sobre a jurisdição administrativa do campo.
Contudo, afirmou que o executivo iria reavaliar o caso.------------------------------------------------------------ No terceiro ponto da ordem, o Presidente da Junta analisou e expôs aos presentes a
actividade realizada pelo executivo no último trimestre. Apresentou também a situação financeira,
registando-se um saldo de caixa e depósitos à ordem de trinta e dois mil setecentos e cinquenta e
dois euros (32752,15€). Posto isto, pronunciou-se o membro Dina Ribeiro que felicitou o executivo
pela construção dos dois parques infantis e geriátricos.-------------------------------------------------------------- Seguiu-se o quarto ponto, relativo à apreciação e votação da proposta da alteração à Tabela
de Taxas e Licenças, nomeadamente, no item cedência de instalações, sendo proposto que para
particulares residentes, mediante verificação de disponibilidade, a cedência do campo de futebol
fosse isenta de pagamento de taxa, que utilizando a iluminação fossem cobrados 10€/hora e
utilizando os balneários fossem cobrados 15€. O membro Tiago Rocha questionou o executivo se
esta era uma nova taxa ou uma alteração de valores. O presidente da junta esclareceu que esta taxa
não existia. Submetida a votação a proposta foi aprovada por unanimidade-------------------------------------- Por último, na intervenção do público interveio o senhor Manuel Franco de Brito, que
questionou o executivo sobre a data prevista para a obra de asfaltamento da Rua do Alto Lombo,
pretendendo saber até que local seria feita a obra, afirmando ainda que deveria ser feita a rua na
totalidade, realçando que os proprietários confinantes já deveriam ter sido contactados para esse
efeito. Por fim, solicitou a limpeza e manutenção das árvores e vegetação na envolvente a Capela de
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Santo Amaro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta o presidente da junta afirmou que a Rua do Alto Lombo seria asfaltada apenas
até à casa do sr. António Ribeiro e que a continuidade da rua estava dependente da autorização de
um proprietário que impedia o avanço da rua, reconhecendo que já poderiam ter falado com os
outros proprietários.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa de Assembleia agradeceu a todos pela
presença e deu por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e achada
conforme, vai ser votada e assinada pelos membros presentes:----------------------------------------------

Torre e Vila Mou, 15 de Junho de 2018.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________
1º Secretário.:____________________________________________________________________
2º Secretário.:____________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
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