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 9
-------- Aos cinco dias do mês de Abril, do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, na
Sala de Reuniões da Junta de Freguesia, em Torre, 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.-------------- Apreciação e votação dos seguintes pontos:------------------------------------------------------------------ Ponto 04: Relatório e contas da gerência da JF referente ao ano 2018;--------------------------------- Ponto 05: Intervenção do público.----------------------------------------------------------------------------- Registaram-se as ausências dos membros Luís Cerqueira e Marta Magalhães que
justificaram a sua ausência previamente por e-mail e, verificado a existência de quórum, com a
maioria dos 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 maioria com a abstenção do membro Tiago Rocha.--------------–------- Aberto um período antes da ordem do dia, inscreveram-se os membros Fernanda Afonso e
Dina Ribeiro. O membro Fernanda Afonso questionou sobre as razões do movimento de terras e
consequente deterioração do pavimento nos acessos envolventes ao Parque Desportivo dos
Monções. O membro Dina Ribeiro alertou o executivo para um problema de segurança existente no
gradeamento paralelo à Rua das Barreiras, depois questionou sobre a razão do atraso na correcção
do grafismo das carrinhas e, por fim, indagou também sobre o movimento e depósito de terras no
Parque Desportivo dos Monções.--------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta, o Presidente da Junta esclareceu que o movimento e depósito de terras no
Parque Desportivo dos Monções estava devidamente autorizado e licenciado pelas autoridades
competentes, nomeadamente a APA, a Câmara Municipal e a própria junta de freguesia, resultando
das boas relações entre as várias entidades e também devido às acessibilidades próximas da A27
para o trânsito dos camiões. Acrescentou ainda que esta acção se devia às obras a decorrer na praia
norte para instalação das torres eólicas flutuantes, assegurando que dentro de alguns meses a
situação estaria normalizada, sem prejuízo para o Parque Desportivo dos Monções. Quanto à
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questão do grafismo das carrinhas, o Presidente da Junta reconheceu o atraso, prometendo resolver
o assunto rapidamente. Por último, garantiu que o executivo iria averiguar o problema relacionado
com o gradeamento junto à Rua das Barreiras e intervir se as condições de segurança não estiverem
reunidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 11.271,31€ com uma taxa de execução de
receita de 14.82% (47.918,18€) e despesa de 12.70% (41.077,44€). ---------------------------------------------- Aberto um período de intervenção, inscreveu-se o membro Tiago Rocha que solicitou
esclarecimentos sobre o modelo de financiamento e pagamento das obras no Parque Desportivo dos
Monções, considerando que as rubricas não deveriam estar separadas mas, em conjunto, para na sua
opinião, facilitarem a interpretação. Questionou ainda se as despesas estavam todas garantidas por
financiamento externo ou se a junta tinha ainda que financiar alguma parte. Para além disso
questionou se os 20.000€ relativos ao pagamento em falta da Rua da Tapada já incluam os 5.000€
recentemente protocolados. O Presidente da Junta esclareceu que as despesas com as obras do
Parque dos Monções estavam em rubricas separadas porque são obras distintas, realizadas por
empreiteiros diferentes e, desta forma, era mais fácil para o executivo a gestão financeira. Para além
disso, assegurou que as obras realizadas no Parque Desportivo dos Monções tinham cabimento
financeiro e estavam totalmente cobertas por protocolos, acrescentando ainda que decorrente da boa
relação e acordos com os empreiteiros, podiam por vezes gerir o dinheiro com mais flexibilidade,
cruzando verbas entre algumas das obras. Quanto aos 20.000€ relativos à Rua da Tapada o
Presidente da Junta esclareceu que os 5.000€ recentemente protocolados estavam incluídos nos
20.000€, porque inicialmente tinham sido protocolados apenas 15.000€.---------------------------------------- Avançando-se para o quarto ponto da ordem de trabalhos, relativo ao Relatório e Contas de
Gerência da Junta de Freguesia referente ao ano de 2018 o presidente fez uma breve nota prévia
salientando que, desde que exerce funções como Presidente da Junta, o ano de 2018 foi aquele em
que realizou mais investimento, cerca de 100.000€. Posto isto, apresentou o relatório e contas
relativo a 2018 com recurso a uma exposição multimédia, destacando uma taxa de execução de
67%, assim como o apoio social, nomeadamente o apoio à escola primária de Torre e Vila Mou,
garantindo a continuidade da escola em funcionamento por mais dois anos devido ao actual número
de aluno ser cerca de 24. Realçou ainda a reabertura de 3 caminhos florestais cuja passagem estava
impedida há alguns anos, aumentando assim a segurança da população. Submetido a votação, o
Relatório e Contas de Gerência da JF relativos a 2018 foi aprovado por maioria com a abstenção,
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sem declaração de voto, do membro Tiago Rocha.------------------------------------------------------------------- Por último, no período de intervenção do público não se registaram intervenções.-------------------- Nada mais havendo a tratar, a 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, 5 de Abril de 2018.
Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________
1º Secretário.:____________________________________________________________________
2º Secretário.:____________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
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