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-------- Aos catorze dias do mês de Junho do ano dois mil e dezanove, 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: 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.-------

-------- Ponto 04: Intervenção do público.----------------------------------------------------------------------

-------- Registou-se a  ausência  do membro Silvestre  Fernandes,  sem justificação 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 unanimidade.------------------------------------------------------------

–------- Aberto  um período  antes  da  ordem do dia,  inscreveram-se  os  membros  Tiago Rocha e

Fernanda  Afonso.  O  membro  Tiago  Rocha  solicitou  um  esclarecimento  sobre  as  diligências

realizadas  pelo  executivo  sobre  a  ligação  entre  Torre  e  Nogueira  através  da  Rua  dos  Medros.

Felicitou o executivo pela correcção do problema da caixa de recolha de águas pluviais na Rua da

Cheira. Depois, o membro Fernanda Afonso lamentou a falta de limpeza da rotunda da EN202 em

Torre, questionando a responsabilidade dessa manutenção. Por fim, indagou sobre os métodos de

aplicação dos herbicidas para combate aos infestantes da via pública, recomendando maior cuidado

na  sua  utilização  para  evitar  que  o  herbicida  se  espalhe  para  as  propriedades  particulares,

considerando haver perigo para a saúde pública.--------------------------------------------------------------

-------- Em resposta ao membro Tiago Rocha, o Presidente da Junta informou que o executivo já

tinha abordado a situação, recentemente, numa reunião entre a Junta de Torre e Vila Mou, a Junta de

Nogueira, Meixedo e Vilar e ainda a Câmara Municipal, tendo sido encontrado um entendimento,

faltando  neste  momento  cabimento  financeiro  a  ambas  as  autarquias  para  execução  da  obra,

deixando a garantia de que a mesma seria realizada até ao final do mandato.-----------------------------

-------- Em resposta ao membro Fernanda Afonso, o Presidente da Junta esclareceu que a limpeza da

rotunda  era  da  responsabilidade  da  empresa  Infra-estruturas  de  Portugal,  lamentando  que  o

empreiteiro responsável pela limpeza da EN202 tenha intervalos temporais entre limpezas de alguns

meses,  facilitando  o  crescimento  dos  infestantes.  Depois,  o  Presidente  da  Junta  informou  a
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assembleia que os herbicidas utilizados na limpeza da via pública não constituem perigo para as

pessoas  nem para  o  ambiente,  assegurando  que  a  autarquia  tem autorização para  aplicação  do

produto. Contudo, reconheceu que por vezes, devido aos fortes ventos, seja difícil garantir que o

herbicida não se espalhe para as propriedades privadas, mas que o executivo iria tentar diminuir o

impacto da utilização dos desinfestantes.-----------------------------------------------------------------------

-------- No  terceiro  ponto  da  ordem,  o  Presidente  da  Junta  analisou  e  expôs  aos  presentes  a

actividade realizada pelo executivo no último trimestre, anunciando que a Câmara Municipal iria

iniciar a curto prazo a passagem da rede em alta do Saneamento Básico pela veiga, implicando a

construção de duas  estações elevatórias  em torre.  Registou-se um saldo de caixa e  depósitos  à

ordem de 15.248,36€ com uma taxa de execução de receita de 35.75% (115572.78€) e despesa de

32.40% (104755.37€). Posto isto, não se registaram intervenções.-----------------------------------------

-------- Por  fim,  na  intervenção  do  público  interveio  a  Sra.  Ivone  Branco  que  descreveu  aos

presentes a sua situação de litígio laboral com a Junta de Torre e Vila Mou, demonstrando a sua

indignação por, alegadamente, não ver as suas pretensões satisfeitas. Por sua vez, o Presidente da

Junta  assegurou que  o executivo  cumpriu  com todas  as  formalidades  legais,  após  a  quebra  do

contrato. A Presidente da Mesa de Assembleia esclareceu que o assunto deveria ser tratado no foro

adequado, não sendo um assunto de interesse local, mas de interesse privado. ---------------------------

------- 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, 14 de Junho de 2019.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

2º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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