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-------- Aos vinte e sete dias do mês de Junho, do ano dois mil e catorze, 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 1: Leitura e aprovação da Acta da Sessão anterior;-------------------------------------------------- Ponto 2: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira;--------------- Apreciação e votação dos seguintes pontos:------------------------------------------------------------------ Ponto 3: Regulamento dos Cemitérios;------------------------------------------------------------------------ Ponto 4: Aquisição de terreno para Jazigo no Cemitério de Vila Mou;----------------------------------- Ponto 5: Inventário e regulamento do Inventário;---------------------------------------------------–------- Verificada a existência de quórum o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos,
tendo lido em voz alta a seguinte correspondência recebida: o membro Joaquim da Cruz Araújo
endereçou um pedido de renúncia do mandato, tendo o Presidente da Assembleia convocado o Sr.
Carlindo Miguel Costa para a substituição do membro renunciante. O membro Carlindo Miguel
Costa solicitou a justificação da sua ausência através de correspondência entregue em mão ao
Presidente da Assembleia, no dia anterior, 26 de Junho de 2014, a qual foi lida em voz alta aos
membros presentes. Registaram-se as faltas dos senhores Carlindo Miguel Costa e Lúcia Francisca
Paradela, ambos eleitos pelo Partido Socialista (PS). O pedido de justificação da falta do membro
Carlindo Miguel Costa foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------- No ponto um, foi lida e votada a acta da sessão anterior, tendo sido aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aberto o período antes da ordem do dia inscreveram-se os membros Frutuoso Sousa, Álvaro
Silva, Carla Marinho e Carlindo Ribeiro. O membro Frutuoso começou por recomendar que o
executivo efectuasse as diligências necessárias para resolver o problema do muro e do pórtico da
Quinta de Santo Isidoro. Para além disso, apelou ao executivo para realizar um restauro profundo
nas paragens de autocarro. Abordou ainda a intervenção na Avenida da Igreja e a investigação sobre
o suposto terreno existente na zona do Madeiro. Para finalizar, solicitou ao executivo um
esclarecimento sobre uma notícia do jornal “observador” acerca do suposto encerramento da Escola
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Primária da Torre. Em seguida, o membro Álvaro Silva apelou ao executivo para a necessidade de
intervir urgentemente no rego do “Campo do Cruzeiro”. Para terminar, informou o executivo sobre
a existência de um candeeiro da iluminação pública avariado na Rua da Pica. Por sua vez, o
membro Carla Marinho pediu ao executivo que resolva o problema da condução das águas pluviais
no final da Rua da Rasas e solicitou um esclarecimento sobre a obra de requalificação da Rua de
Vila Mou, pretendendo saber quando a mesma iniciaria. Por último, interveio o membro Carlindo
Ribeiro que, questionando o executivo, pretendia saber qual era o critério de limpeza da EN202 em
Vila Mou. Transmitiu ao executivo uma reclamação do Sr. José Silva, morador na zona do
Carvalhal, em Vila Mou, sobre a ausência do sinal vertical rodoviário que assinala a existência de
uma paragem de autocarro nessa zona. No seguimento, relembrou ao executivo que a Rua dos
Monções se encontrava intransitável, necessitando de uma reparação urgente. Para finalizar, apelou
ao executivo para resolver a disparidade existente entre as freguesias de Torre e Vila Mou
relativamente ao funcionamento dos tarefeiros da limpeza da rede viária.--------------------------------–------- Em resposta ao membro Frutuoso Sousa, o Presidente da Junta informou que o executivo já
tinha contactado a Eng. Inês, afecta à Quinta de Santo Isidoro, e que estava marcada uma reunião
entre a Administração e a Junta de Freguesia para tratar diversos assuntos, entre os quais, o muro e
o pórtico. Quanto ao abrigo dos autocarros, o Presidente da Junta reconheceu que os mesmos não se
encontram no melhor estado e que necessitam de intervenção mas, por enquanto, não são um
assunto prioritário, garantindo que o executivo irá resolver a situação a médio prazo. Relativamente
à Avenida da Igreja, o Presidente da Junta informou que a intervenção é da responsabilidade dos
serviços municipalizados, salientando que aquando da visita do Presidente da Câmara, o mesmo
seria informado da situação. Em relação ao terreno do Madeiro, o Presidente da Junta esclareceu
que o executivo contactou diversos proprietários no sentido de comprovar a existência do dito
terreno. Contudo, a investigação não conduziu a resultados conclusivos. Para concluir a sua resposta
ao membro Frutuoso Sousa, o Presidente da Junta informou todos os presentes que a notícia do
jornal “observador” era falsa, aproveitando ainda para alertar os presentes de que uma escola
privada estaria a aliciar os pais, incentivando-os a transferirem os alunos para a dita escola privada,
prometendo a gratuitidade. O executivo considerou esta situação lamentável e que estaria a
contribuir para um efectivo encerramento da escola primária da Torre a curto prazo. No entanto, ---Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou
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louvou todos os pais de Vila Mou que matricularam os seus filhos na escola primária da Torre, ao
invés de o fazerem no Centro Escolar de Lanheses. Desta forma, foi possível assegurar a escola
aberta durante pelo menos mais um ano.-----------------------------------------------------------------------–------- Em resposta ao membro Álvaro Silva, o Presidente da Junta informou que o rego do
“Campo do Cruzeiro” será alvo de reparação a curto prazo através da construção de uma estrutura
em betão, evitando assim o aluimento de terras. Relativamente ao poste de iluminação pública o
Presidente da Junta o executivo registou o problema, assegurando que tomariam as medidas
necessárias para resolver a situação rapidamente. Seguidamente, o Presidente da Junta abordou o
problema da condução das águas pluviais na Rua da Rasas, respondendo ao membro Carla Ribeiro
que o executivo estava a encetar esforços no sentido dos proprietários envolvidos chegarem a um
acordo a curto prazo. Quanto à intervenção na Rua de Vila Mou, o Presidente da Junta afirmou que
a obra iniciaria na primeira quinzena do mês de Julho, salientando que o atraso se deveu a
exigências infundadas do empreiteiro, mas assegurou que as divergências estavam resolvidas.--------------- Por fim, respondendo ao membro Carlindo Ribeiro, o Presidente da Junta afirmou que a
limpeza da EN202 é da responsabilidade da empresa Estradas de Portugal. Contudo, o executivo
ordenou às tarefeiras a limpeza parcial da estrada nacional por altura da festa em honra da Senhora
da Encarnação. Explicou ainda que tal se deveu ao facto da empresa Estradas de Portugal apenas
efectuar a limpeza duas vezes ao ano, não coincidindo com a festividade, e que por essa altura o
troço pelo qual desfila o cortejo e a procissão tem as ervas muito crescidas, necessitando de uma
limpeza. Quanto à reclamação do Sr. José Silva, por causa do sinal da paragem de autocarro, no
lugar do Carvalhal, o Presidente da Junta esclareceu os presentes que o problema se arrasta há
algum tempo devido a questões de jurisdição, assegurando que já foram contactas as entidades
responsáveis por forma a resolver o problema. Abordando a situação da Rua dos Monções, o
Presidente da Junta afirmou que a mesma faz parte dos planos a curto prazo de requalificação da
rede viária na freguesia. Para concluir, o Presidente da Junta retomou a questão das tarefeiras e
reconheceu que existiam algumas dificuldades em assegurar uma regular limpeza da rede viária na
Torre, salientando que tal se devia ao facto dos tarefeiros, afectos ao serviço de limpeza na Torre,
desenvolverem outras actividades e que, por esse motivo, estariam indisponíveis. Tomando a
palavra, o membro Carlindo Ribeiro afirmou que o executivo deveria garantir um serviço de -------Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou
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limpeza com igualdade de circunstâncias em Vila Mou e Torre, aconselhando ainda o executivo a
tomar as medidas necessárias para resolver o problema rapidamente. -------------------------------------------- Seguiu-se o segundo ponto, relativo à informação escrita do Presidente da Junta e situação
financeira, no qual o Presidente da Junta expôs a actividade realizada pelo executivo no último
trimestre. Em seguida, o Presidente da Junta levou a cabo uma apresentação multimédia da situação
financeira, registando-se à data de 17-06-2014, um Saldo de Caixa e Depósitos à Ordem de trinta e
cinco mil seiscentos e trinta e sete euros e noventa cêntimos (35.637,90€). ------------------------------------- Posto isto, registou-se o pedido de intervenção dos membros Frutuoso Sousa, Hugo Loureiro
e Carlindo Ribeiro, sendo que primeiro felicitou o executivo pela limpeza da rede no período
pascal, cumprindo assim, uma das promessas eleitorais, a limpeza das periferias. Para além disso,
congratulou o executivo pela inédita recepção pascal, elogiando também a boa organização do
passeio convívio para os idosos. Para terminar, apelou ao executivo para intervir na Rua da Fábrica
e na Rua da Tapada. No seguimento, o membro Hugo Loureiro reafirmou os elogios proferidos pelo
membro Frutuoso Sousa e informou o executivo sobre a necessidade de limpar a zona da “Cheda” e
concluiu relembrando ao executivo a importância da requalificação da Rua do Alto Lombo. Por fim,
o membro Carlindo Ribeiro afirmou que o executivo estava a cumprir com os pagamentos das
dívidas a bom ritmo e questionou sobre a existência de deliberações relativas a verbas da Câmara
Municipal no presente ano de 2014.------------------------------------------------------------------------------------ Tomando a palavra, o Presidente da Junta agradeceu as felicitações ao membros Frutuoso
Sousa e Hugo Loureiro e, em resposta ao primeiro, afirmou que o executivo está a par dos
problemas na Rua da Fábrica e Rua da Tapada. Contudo, realçou que devido à contenção financeira
não seria possível resolver essas situações a curto prazo, garantindo que a Câmara Municipal tinha
conhecimento do assunto. Respondendo ao membro Hugo Loureiro, informou que a “Cheda” tinha
sido limpa recentemente. Para além disso, assegurou que as obras na Rua do Alto Lombo estavam
previstas a curto prazo. Por último, em resposta ao membro Carlindo Ribeiro, o Presidente da Junta
informou que as dívidas estavam a ser liquidadas dentro dos prazos previstos, acrescentando ainda
que em 2014 apenas existia uma deliberação relativa a verbas, sendo que as obras previstas para
2014 correspondiam a verbas provenientes de deliberações camarárias de 2012 e 2013.----------------------- Avançou-se para o terceiro ponto – regulamento dos cemitérios – no qual tomou a palavra o
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Presidente da Junta que informou todos os presentes que o novo regulamento, distribuído aos
membros na assembleia anterior, mantinha as condições dos antigos regulamentos das extintas
freguesias, salientando que as taxas foram abolidas. Inscreveram-se então os membros Frutuoso
Sousa e Carlindo Ribeiro. O primeiro questionou sobre a obrigatoriedade do artigo 32º do
regulamento. O membro Carlindo Ribeiro questionou sobre a necessidade de alvará para qualquer
obra. Em resposta às questões, o Presidente da Junta esclareceu que o regulamento foi elaborado ao
abrigo da lei geral e, para finalizar, informou os presentes que o regulamento seria distribuídos por
todas as habitações da freguesia. Posto a votação, o Regulamento dos Cemitérios foi aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguiu-se o ponto quatro, relativo à aquisição de terreno para jazigo no cemitério de Vila
Mou. Tomando a palavra, o Presidente da Junta informou que os proprietários pretendiam vender o
terreno pelo valor de dois mil e quinhentos euros (2500€) e doar quinhentos euros (500€) à Junta de
Freguesia. O executivo propôs aos membros da Assembleia que esta transacção fosse a votação em
plenário. Posta a votação, a compra foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- No quinto e último ponto, sobre o inventário e regulamento do mesmo, o Presidente da Junta
explicou que o objectivo do documento era uniformizar o inventário dos bens das extintas
freguesias, afirmando ainda que o executivo recebeu o inventário da extinta freguesia da Torre em
Maio. Posto isto, registaram-se os pedidos de intervenção dos membros Luís Amorim e Frutuoso
Sousa. O primeiro lamentou o atraso de nove meses, por parte do anterior executivo, na entrega do
inventário da extinta freguesia da Torre, questionando se o executivo havia conferido o inventário.
No seguimento, o membro Frutuoso Sousa, também lamentou o atraso, mas felicitou o executivo
pela elaboração de um novo inventário. Em resposta, o Presidente da Junta assegurou que o
inventário recebido foi conferido e que seria realizado um novo inventário dos bens das extintas
freguesias de Torre e Vila Mou ao abrigo do novo regulamento. Posto a votação, o regulamento do
inventário foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- Finalizada a ordem de trabalhos, o Presidente da Junta pediu autorização ao Presidente da
Mesa para apresentar a página da internet ao público presente. Tendo sido autorizado, prosseguiu
com uma apresentação multimédia, enfatizando as mais valias da plataforma.---------------------------------- Seguiu-se um curto período para intervenção do público, tendo-se registado as intervenções
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dos senhores José Afonso Rodrigues, Filomena Vieira e Torcato Pita.-------------------------------------------- O Sr. José Afonso Rodrigues alertou o executivo para a falta de limpeza na rotunda à entrada
da Torre. Para além disso, afirmou que tem havido queixas da população relativamente ao largo do
Esteiro, designadamente devido aos problemas de trânsito causados pelos camiões do lixo quando
efectuam a recolha do mesmo. Para finalizar, sugeriu que o executivo visitasse as fronteiras da
freguesia, para se inteirarem do estado dos marcos e avivarem os mesmos. ------------------------------------- Em seguida, a Sra. Filomena Vieira, abordando a actividade do executivo no último
trimestre, questionou o executivo sobre os casos de apoio da segurança social, pretendendo aferir se
haveria mesmo pessoas necessitadas. Pedindo a palavra, o Presidente da Junta descreveu
brevemente os casos: um apoio devido a baixa prolongada, outro devido a falta de recursos
financeiros para instalar a rede eléctrica numa habitação e um terceiro caso, para usufruir do RSI,
devido a desemprego prolongado. Acrescentou ainda que, na opinião dos três membros do
executivo, era unânime que as pessoas em causas têm muita necessidade do apoio social. -------------------- Por fim, interveio o Sr. Torcato Pita sobre a renúncia ao cargo do Sr. Joaquim da Cruz
Araújo, pretendendo saber o motivo dessa acção. Relativamente ao atraso na entrega do inventário
por parte do anterior executivo da Torre, considerou o caso muito grave. Para além disso, criticou os
critérios da Câmara Municipal relativamente à atribuição de verbas, enunciando alguns maus
exemplos, e reafirmou a sua posição contra a realização da obra no “Parque Desportivo dos
Monções”. Questionou ainda sobre a verba atribuída para as limpezas da rede viária, no valor de
6000€, pretendendo saber ser era anual ao para todo o mandato. Finda a intervenção, o Presidente
da Assembleia aproveitou para esclareceu que o Sr. Joaquim da Cruz Araújo pediu a renúncia
devido ao pedido de suspensão não ter sido aprovado.-------------------------------------------------------------- Em resposta à primeira intervenção, o Presidente da Junta informou que limpeza da rotunda
à entrada da Torre é da responsabilidade da empresa Estradas de Portugal. Relativamente ao Largo
do Esteiro, o Presidente da Junta reconheceu a existência do problema, afirmando que os
responsáveis tinham sido as várias entidades que aprovaram a colocação dos contentores naquele
local, nomeadamente o anterior executivo e os serviços municipalizados, não havendo solução a
curto prazo. Quanto aos marcos de fronteira, o Presidente da Junta informou que o executivo iria
proceder à verificação do estado dos mesmos. Por fim, respondendo ao Sr. Torcato Pita, o
Presidente da Junta esclareceu que o anterior executivo não se atrasou na entrega do inventário ao
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Tribunal de Contas, mas sim ao actual executivo. Em seguida, informou que a verba disponível para
as limpezas era anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa de Assembleia deu por encerrada a sessão
da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros
presentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torre e Vila Mou, 27 de Junho de 2014.

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