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 15
Aos vinte e oito dias do mês de Abril, do ano dois mil e dezassete, 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 1: Leitura e aprovação da Acta da Sessão anterior;-------------------------------------------------- Ponto 2: Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------- Ponto 3: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira;--------------- Ponto 4: Revisão Orçamental;--------------------------------------------------------------------------------- Ponto 5: Relatório de Contas da Gerência da JF referente a 2016;---------------------------------------- Ponto 6: Inventário;---------------------------------------------------------------------------------------------- Verificando-se a existência de quórum, com todos membros da assembleia presentes, o
Presidente da Assembleia deu então início aos trabalhos.----------------------------------------------------------- No ponto um, foi lida e votada a acta da sessão anterior, tendo sido aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------–------- Aberto um período antes da ordem do dia, inscreveram-se os membros Frutuoso Sousa e
Álvaro Silva. O membro Frutuoso Sousa fez algumas considerações sobre a recente inauguração da
requalificação do Parque Desportivo dos Monções no passado dia 15 de Abril de 2017,
congratulando o executivo pela conclusão da obra, enunciando as diversas mais valias associadas à
infra-estrutura. Por conseguinte, propôs um voto de louvor ao actual executivo, o qual foi aprovado
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------–------- Em seguida, o membro Álvaro Silva alertou o executivo para um problema na ponte sobre o
Rio Seixo, na zona do Madeiro, apelando a uma rápida intervenção. -------------------------------------–------- Em resposta o Presidente da Junta agradeceu ao voto de louvor e assegurou que o executivo
pretende potenciar e dinamizar o Parque Desportivo dos Monções, alargando a utilização da infraestrutura a outras entidades, tais como o agrupamento de escolas de Arga e Lima. Relativamente ao
problema na ponte do Rio Seixo, informou que seria colocada uma camada de tout-venant.----------–------- Posto isto, avançou-se para o terceiro ponto, relativo à informação escrita do Presidente da
Junta de freguesia e situação financeira, no qual o Presidente da Junta expôs a actividade realizada
pelo executivo no último trimestre, tendo informado os presentes que a Junta de Freguesia de Torre
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e Vila Mou aderiu como membro associado ao Geoparque Litoral de Viana do Castelo, explicando
que tinha como objectivo promover e dinamizar pontos de interesse geológico, geoconservação,
desenvolvimento do turismo rural, ambiental e gastronómico. Para além disso, destacou a
celebração de um protocolo de 36.000€ com a CMVC para beneficiação da rede viária, tendo ainda
afirmado que à data estavam realizados 25% da receita e 25% da despesa previstos até ao fim do
mandato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou os presentes que se registava à data de 18-04-2017 um Saldo de Caixa e Depósitos
à Ordem de dezassete mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos
(17951,92€).-------------------------------------------------------------------------------------------------------–------- Aberto um período para intervenção, inscreveu-se o membro Frutuoso Sousa que voltou a
apelar ao executivo para fazer a manutenção das paragens de autocarro, salientando que algumas
estavam cobertas de vegetação e com mau aspecto. Em seguida, sugeriu que o executivo iniciasse o
diálogo com os homólogos de nogueira para procederem à marcação das faixas de rodagem e
colocação de iluminação na estrada entre rotundas, perto do acesso à A27. Apelou ainda à limpeza
da praia fluvial em Torre, do poço do Esteiro e do Madeiro. Expressou ainda algumas reservas sobre
a adesão ao Geoparque, receando que tal como em outras iniciativas, fossem sempre as mesmas
freguesias privilegiadas pela CMVC. Terminou, felicitando o executivo pela taxa de execução
orçamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------–------- Em resposta o Presidente da Junta informou que a preservação das paragens de autocarro era
da competência das Estradas de Portugal e, quanto à estrada entre as rotundas, informou que o
executivo já tinha conversado com os homólogos de Nogueira e estavam a tentar resolver o
problema. Quanto às limpezas dos espaços verdes informou que as mesmas tinham sido concluídas
no dia anterior. Relativamente à adesão ao Geoparque, assegurou que o projecto era idêntico ao que
tinha sido criado em Arouca, e que o executivo tinha sugerido alguns representantes de Torre e Vila
Mou para acompanhar o processo, nomeadamente o historiador Padre Manuel Moreira.--------------–------- Em seguida, avançou-se para o quarto ponto, relativo à revisão orçamental, no qual o
Presidente da Junta explicou os motivos da dita revisão, relacionados com uma diferença de cerca
de 8200€ em relação ao que estava previsto inicialmente. Submetido a votação, a revisão
orçamental foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------–------- No seguimento, o Presidente da Junta abordou o quinto ponto da ordem, fazendo uma
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apresentação detalhada do relatório de contas referente a 2016, destacando os principais
investimentos feitos durante o último ano, reforçando que o orçamento elaborado tinha sido muito
realista e prova disso era a taxa de realização de receita de 92.87% e despesa de 99.68%. Aberto um
período de discussão, inscreveram-se os membros Frutuoso Sousa e Carlindo Ribeiro. O membro
Frutuoso Sousa felicitou o executivo pela forma simples e clara como apresentou as contas, sob a
forma de gráficos. O membro Carlindo Ribeiro solicitou um esclarecimento ao executivo sobre as
receitas com a designação de taxas, de cerca de 15000€ e designação de famílias, de cerca de
6175€. Para além disso, sugeriu que na próxima vez as fontes de receita fossem apresentadas de
forma mais explicita. Em resposta, o Presidente da Junta explicou que a contabilidade é feita através
do software POCAL e que o mesmo tem campos técnicos que não permitem a alteração da
designação. A verba das taxas era maioritariamente proveniente da venda de concessões dos
cemitérios, tendo sido um ano atípico. Sujeito a votação, o relatório de contas da gerência de 2016
foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------–------- Posto isto, avançou-se para a análise e discussão do inventário da Junta de Freguesia. Não se
registando intervenções dos membros da assembleia o mesmo foi submetido a votação e aprovado
por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------–------ Finda a ordem de trabalhos foi concedido um período para intervenção do público presente,
registando-se a inscrição dos senhores: José Luís Cerqueira, Torcato Pita e Hugo Loureiro. O sr.
José Luís Cerqueira voltou a felicitar o executivo pelo bom trabalho de limpeza da rede viária. Em
seguida, afirmou que o executivo deveria estar muito orgulhoso da obra de requalificação do Parque
Desportivo dos Monções, pois era o culminar de uma grande luta, destacando o trabalho levado a
cabo pelo Presidente da Junta Filipe Costa, entre todos os outros presidentes de junta envolvidos.
-------- Seguiu-se a intervenção do sr. Torcato Pita que fez várias considerações sobre a inauguração
do Parque Desportivo dos Monções, suportado por algumas fotografias em papel, afirmando que
diversos convidados apenas apareceram para a fotografia, alegando aproveitamento político da
situação, por parte do Presidente da CMVC. Afirmou concordar com o relvamento natural ou
sintético, mas mostrou o seu total desacordo

com o protocolo de utilização entre as várias

freguesias vizinhas, enunciando alguns casos em que outras associações desportivas conseguiram a
requalificação dos seus campos sem necessidade de partilharem o mesmo, alegando que a partilha
constituía uma alienação de terreno, que a curto prazo traria vários problemas à Junta de Freguesia e
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ao Torre Sport Club. Afirmou também, que não participou porque não foi devidamente convidado e
não viu qualquer divulgação sobre o evento e ressalvou, que se fosse convidado, não estaria
presente. Com base numa fotografia do Jornal Alto Minho, questionou o membro da assembleia
Frutuoso Sousa sobre a sua presença junto do Presidente da República no Encontro Nacional de
Associações Juvenis, pretendendo saber se foi em representação de alguma entidade da freguesia,
dando a liberdade ao membro de não responder à questão. No seguimento, afirmou que antevia uma
possível candidatura independente do Presidente da Junta Filipe Costa nas próximas eleições. ------–------- Por fim, apresentou ao Presidente da Assembleia um documento onde apresentava a sua
posição, previamente apresentada, sobre o Parque Desportivo dos Monções, o qual foi aprovado
para anexação à actual acta.--------------------------------------------------------------------------------------–------- Em resposta, o membro Carlindo Ribeiro, esclareceu que competia à Junta de Freguesia a
defesa dos interesses do Parque Desportivo dos Monções e da salvaguarda da primazia concedida
ao Torre Sport Club. ----------------------------------------------------------------------------------------------–------- Também em resposta à questão colocada, o membro Frutuoso Sousa esclareceu que
participou no encontro nacional de associações juvenis em representação da associação de dadores
de sangue “Sangue Novo”. Por fim, informou o sr Torcato Pita que o evento da inauguração do
Parque Desportivo dos Monções tinha sido divulgado num dos canais informativos da autarquia, a
página do Facebook “Juntos Temos Mais”. -------------------------------------------------------------------–------- Por último, interveio o membro Hugo Loureiro esclarecendo que fazia a sua intervenção a
pedido de alguns Torrenses e Vila Mouenses descontentes. Questionou então sobre os prazos
previstos para o asfaltamento da Rua da Tapada, da Rua do Alto Lombo, da Rua Fonte Negral e da
Rua de Enxudres, visto que o executivo tinha assinado recentemente um protocolo de 36000€ para
beneficiação da rede viária. No seguimento, questionou se os equipamentos de ginástica previstos
no plano de actividades de 2017 seriam colocados até ao final do mandato e se havia interessados
na antiga sede da junta de freguesia em Vila Mou. ----------------------------------------------------------–------- Em resposta, o Presidente da Junta agradeceu o comentário elogioso do sr. José Luís
Cerqueira. Em seguida, afirmou que o protocolo recentemente assinado para beneficiação da rede
viária iria permitir fazer o asfaltamento nas ruas previstas, designadamente: Rua da Tapada, Rua do
Alto Lombo e Rua Fonte Negral. Quanto à Rua de Enxudres afirmou que ainda estava previsto
outro protocolo de cerca de 25000€ que iria permitir unir a Rua de Enxudres à Rua de Vila Mou e
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instalar os equipamentos de ginástica ao ar livre. Quanto à antiga sede de junta em Vila Mou,
informou que a matriz predial do edifício tinha sido alterada em 2001, pelo que, para ser vendida
teria que ter licença de habitabilidade, o que inviabilizava qualquer negócio a curto prazo por não
existir tal licença.--------------------------------------------------------------------------------------------------–------- Por último, em resposta ao sr. Torcato Pita, afirmou que o executivo iria defender e
salvaguardar a propriedade do Parque Desportivo dos Monções, garantindo que o protocolo de
partilha da utilização entre as várias freguesias não significava a alienação do terreno, ressalvando
ainda que o Torre Sport Club teria sempre a prioridade de utilização independentemente das
circunstâncias do seu percurso desportivo futuro. Reforçou ainda que o legítimo proprietário do
terreno e da infra-estrutura desportiva era e continuaria a ser a Junta de Freguesia de Torre e Vila
Mou, tal como indicado nas escrituras e respectivas placas de identificação nos muros.----------------------- Quanto a uma candidatura independente, o Presidente da Junta assumiu essa possibilidade,
mas ainda era muito cedo para tomar uma posição definitiva. ---------------------------------------------------- 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, 28 de Abril de 2017.

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