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 11 (extraordinária)
-------- Aos oito dias do mês de Agosto, 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 Extraordinária da
Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------- Ponto único: Discussão e votação de Proposta de Transferência de Competências conforme
estabelecido pelo Decreto-Lei 57/2019, de 30/04, entre a Junta de Freguesia de Torre e Vila Mou e a
Câmara Municipal de Viana do Castelo. Verificada a existência de quórum, com todos os membros
presentes, a Presidente da Assembleia deu então início aos trabalhos. No ponto único, o Presidente
da Junta apresentou aos membros da assembleia o Auto de Transferência de Competências nas
seguintes áreas: a) gestão e manutenção de espaços verdes; b) limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros; c) manutenção, reparação, substituição do mobiliário urbano, com excepção
daquele que seja objecto de concessão, e requalificação do espaço público; d) realização de
pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino
básico; e) a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e
do primeiro ciclo do ensino básico; ----------------------------------------------------------------------------------- Após um profundo esclarecimento a todas as dúvidas levantadas pelos membros da
assembleia presentes, o Auto de Transferência de Competências foi submetido a votação, tendo sido
aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 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, 08 de Agosto de 2019.
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