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-------- Aos trinta dias do mês de Dezembro, do ano dois mil e treze, 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: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira.-------------- Apreciação e votação dos seguintes pontos:------------------------------------------------------------------ Ponto 02: Orçamento para o 4º trimestre de 2013;----------------------------------------------------------- Ponto 03: Plano de Actividades e Orçamento para 2014 e Plano plurianual de investimentos
-------- para o quadriénio 2014-2017;----------------------------------------------------------------------------------- Ponto 04: Tabela Geral de Taxas e Licenças para 2014;---------------------------------------------------- Ponto 05: Mapa de pessoal para 2014;------------------------------------------------------------------------ Ponto 06: Local da Sede da Junta de Freguesia de Torre e Vila Mou;------------------------------------ Ponto 07: Adesão à ANAFRE;--------------------------------------------------------------------------------- Ponto 08: Delegação de competências na Junta de Freguesia para celebração de
protocolos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 09: Renda do Restaurante “Senhora de Lurdes”;----------------------------------------------------- Ponto 10: Regulamentação do hasteamento de bandeiras;-------------------------------------------------- Ponto 11: Regulamentação dos cemitérios: Discussão;----------------------------------------------------- Ponto 12: Regimento da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------- Registaram-se as faltas dos senhores Joaquim da Cruz Araújo e Lúcia Francisca Paradela,
eleitos pelo Partido Socialista (PS). Verificada a existência de quórum o Presidente da Assembleia
deu início aos trabalhos, tendo lido em voz alta a seguinte correspondência recebida: o membro
Nicole da Silva Araújo endereçou um pedido de renúncia do mandato, tendo o Presidente da
Assembleia convocado o Sr. Álvaro Martins de Sousa e Silva para a substituição do membro
renunciante; os membros Joaquim da Cruz Araújo e Lúcia Francisca Paradela, solicitaram
suspensão do mandato por período de 180 dias. O Presidente da Assembleia submeteu ambos os
pedidos de suspensão à votação em plenário tendo os mesmos sido rejeitados por maioria, devido à
falta de fundamentação. ------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Posto isto, no período antes da ordem do dia foi lida e votada a acta da sessão anterior, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- Não se registando qualquer intervenção dos membros neste período, avançou-se para o
primeiro ponto da ordem de trabalhos. O Presidente da Junta analisou e expôs aos presentes a
actividade realizada pelo executivo desde a tomada de posse. Apresentou também a situação
financeira, registando-se um saldo de quinze mil setecentos e três euros e oitenta e nove cêntimos
(15.703,89€) à data de 17/12/2013. Não se registaram intervenções dos membros da Assembleia
sobre este assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguiu-se o segundo ponto, no qual o Presidente da Junta apresentou o orçamento para o 4º
trimestre de 2013. Não se registaram intervenções dos membros da Assembleia. O documento foi
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- Avançou-se para o terceiro ponto da ordem, tendo o Presidente da Junta exposto
detalhadamente o Plano de Actividades e orçamento para 2014, destacando as obras na rede viária e
a intervenção ao nível dos equipamentos. O orçamento apresentado para 2014, com igual valor para
receitas e despesas, é de duzentos e sessenta e três mil cento e dezasseis euros e noventa e quatro
cêntimos (263.116,94€). Relativamente ao Plano Plurianual o Presidente da Junta apresentou as
diversas vantagens da existência do mesmo, registando-se um orçamento para os 4 anos de
setecentos e oito mil oitocentos e dezassete euros e sessenta e quatro cêntimos (708.817,64€). Este
valor apenas diz respeito a despesas de capital. Uma vez submetidos os documentos à discussão,
registou-se a intervenção do membro Frutuoso Sousa, apelando ao executivo para sensibilizar a
população para cuidar do meio-ambiente, evitando o depósito de resíduos sólidos e monstros
domésticos em locais inapropriados. Para além disso, fez algumas considerações sobre o montante
de cinquenta mil euros, previsto para despesas com actividades culturais e homenagens durante o
quadriénio 2014-2017. Também o membro Luís Amorim se pronunciou, apelando ao executivo para
a necessidade de intervenção na “Rua Entre-Lugares”, na Torre, devido ao estado do pavimento em
terra batida e à pobre iluminação da via. No seguimento, interveio o membro Álvaro Silva
questionando o executivo sobre a localização das obras no pavimento da Rua do Alto do Lombo,
em Vila Mou. Por fim, o Presidente da Assembleia sugeriu a criação da página da Internet para a
autarquia e aconselhou o executivo a divulgar a situação financeira no boletim informativo. Findas
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as intervenções dos membros, o Presidente da Junta agradeceu as mesmas e em resposta à primeira
informou que o meio-ambiente é uma preocupação, estando previstas pelo executivo algumas
acções de sensibilização nesse sentido. O Presidente da Junta informou também que o orçamento
previsto para actividades culturais e homenagens é razoável e justificável, salientando a importância
de reconhecer publicamente os Torreenses e Vila Mouenses que se destacam em sociedade.----------Relativamente à segunda intervenção, o Presidente da Junta esclareceu que, por imposição da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, a Junta de Freguesia foi obrigada a concentrar esforços na
limpeza da “Rua da Senhora do Corporal”, sob pena de perder algumas verbas. O executivo
informou que irá, assim que possível, tentar resolver a situação da “Rua Entre-Lugares”. Quanto à
questão levantada pelo membro Álvaro Silva, o Presidente da Junta esclareceu que apenas metade
da rua está asfaltada e que será realizada a pavimentação adequada entre a Capela da Senhora dos
Emigrantes e o fim da rua. Por fim, respondendo à ultima intervenção, o Presidente da Junta
informou que a página da Internet estava em desenvolvimento, estando já registados dois domínios
para a autarquia, nomeadamente: “torrevilamou.com” e “torrevilamou.pt”. Para além disso, o
executivo comprometeu-se a divulgar no boletim informativo a situação financeira e demais
informações. Terminadas as intervenções, os documentos foram votados e aprovados por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, no quarto ponto, o Presidente da Junta listou as taxas e licenças previstas para
2014, explicando a razão dos valores das mesmas. Registou-se então, a intervenção do membro
Frutuoso Sousa que, abordando a taxa para cedência de instalações para actividades culturais e
recreativas com interesse público, questionou se a cedência incluiria também os bens móveis. O
Presidente da Junta esclareceu que incluiria tudo. ------------------------------------------------------------------- Por fim, o membro Carlindo Ribeiro, na sua qualidade de proprietário de sepultura no
cemitério da Torre, solicitou um esclarecimento ao executivo sobre a razão dos valores para a taxa
sobre obras no cemitério após um ano da aquisição. Em resposta, o Presidente da Junta esclareceu
que esta taxa consiste num incentivo para a realização da obra imediatamente após a concessão do
terreno. Posta a votação, a Tabela Geral de Taxas e Licenças foi aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Posto isto, no quinto ponto, o Presidente da Junta apresentou o mapa de pessoal para 2014.
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Não se registaram intervenções. O mapa de pessoal para 2014 foi aprovado por unanimidade.--------------- Passando ao ponto seis, relativo ao local da sede da Junta de Freguesia, o executivo propôs
que a sede fosse estabelecida na Torre. Não se verificaram intervenções. A proposta foi aprovada
por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No sétimo ponto, relacionado com a adesão à Associação Nacional de Freguesias
(ANAFRE), o Presidente da Junta explicou os motivos desta necessidade. Não se registaram
intervenções. A adesão à ANAFRE foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- Seguiu-se o ponto oito, no qual foi aprovado por unanimidade a delegação de competências
na Junta de Freguesia para celebração de protocolos, não se tendo registado qualquer intervenção.---------- Avançando para o ponto nove, abordou-se a renda do Restaurante “Senhora de Lurdes”. O
executivo propôs a ratificação da proposta anterior, ou seja, que a renda se fixasse nos seiscentos
euros por mês (600€/Mês). Não se verificaram intervenções. A proposta foi aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No décimo ponto, debateu-se a regulamentação do hasteamento de bandeiras, sendo que o
executivo propôs que estas fossem hasteadas nos dias de funerais, feriados, domingos e dias festivos
locais. Não se registaram intervenções. A proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------- Seguiu-se o décimo primeiro ponto, relativo ao regulamento dos cemitérios. O Presidente da
Junta informou que estava em elaboração um regulamento que teria em conta os procedimentos
habituais nas extintas freguesias, salientando que os mesmos seriam uniformizados na medida do
possível. O executivo comprometeu-se a apresentar o regulamento na seguinte sessão ordinária da
Assembleia. O Presidente da Assembleia recomendou o debate desse assunto na próxima sessão.----------- No último ponto da ordem, votou-se o Regimento da Assembleia de Freguesia que foi
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- Finalizada a ordem de trabalhos, seguiu-se um curto período para intervenção do público,
tendo-se registado as intervenções dos senhores José Rodrigues Afonso e Joel Enes. O Presidente da
Junta esclareceu todas as questões dirigidas ao executivo.------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa de Assembleia enalteceu o facto do
público ter marcado presença em grande número e deu por encerrada a sessão da qual se lavrou a
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presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros presentes:-----------------------------

Torre e Vila Mou, 30 de Dezembro de 2013.

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