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-------- Aos quatro dias do mês de Abril, do ano dois mil e catorze, 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: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira.--------

-------- Apreciação e votação dos seguintes pontos:-----------------------------------------------------------

-------- Ponto 3: Relatório de Contas de Gerência de 2013 (período de 19.10.2013 a 31.12.2013)-----

-------- Ponto 4: Acordo de Execução de Delegação de Competências.------------------------------------

-------- Ponto 5: Regulamento dos Cemitérios.-----------------------------------------------------------------

-------- Ponto 6: Venda de sepulturas na parte nova do Cemitério de Vila Mou.---------------------------

-------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No ponto um – período antes da ordem do dia – foi lida e votada a acta da sessão anterior,

tendo sido aprovada por unanimidade. Aberto um período de intervenção, inscreveu-se o membro

Frutuoso Sousa questionando o Presidente da Junta sobre um documento, entregue pelo próprio ao

anterior  executivo,  que  suporta  a  tese  da  existência  de  uma  parcela  de  terreno  na  zona  do

“Madeiro”, pretendendo saber se o Presidente da Junta efectuou diligências no sentido de apurar se

o dito terreno seria propriedade da Junta de Freguesia. Em resposta, o Presidente da Junta informou

que tinha conhecimento do assunto, mas afirmou desconhecer o documento. Contudo, garantiu que

o executivo iria reunir informações no sentido de esclarecer o assunto.------------------------------------

-------- 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 18-03-2014, um Saldo de Caixa e Depósitos à Ordem de dezoito

mil duzentos e setenta e dois euros e um cêntimo (18.272,01€). Posto isto, registou-se o pedido de

intervenção dos membros Frutuoso Sousa e Luís Amorim, sendo que primeiro felicitou o executivo

pela limpeza da rede viária e perguntou se o executivo iria proceder à limpeza dos espaços públicos,
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como o poço do esteiro, entre outros. Para além disso, alertou o executivo sobre o mau estado do

pavimento na Estrada Nacional 202 em Vila Mou, apelando ainda ao executivo para continuar com

a limpeza das condutas de água em Torre e  Vila  Mou.  Por fim,  solicitou informações  sobre o

inventário  do  executivo  anterior.  No seguimento,  interveio  o  membro Luís  Amorim que  pediu

esclarecimentos ao executivo sobre a empreitada prevista para o “Parque Desportivo dos Monções”,

no valor aproximado de 29.000€, pretendendo saber se o valor já estava liquidado.---------------------

-------- Em resposta  ao primeiro interveniente o Presidente da Junta agradeceu as  felicitações e

garantiu que a limpeza da rede viária e das condutas de água continuará a ser uma prioridade para o

executivo. Para além disso, informou que os espaços públicos receberiam intervenção a curto prazo.

Contudo, salientou que a prioridade seria dada à zona habitacional. Relativamente ao pavimento da

EN202 o  Presidente  da  Junta  afirmou  que  o  executivo  acompanhava  a  situação  e  efectuou  as

diligências  necessárias,  junto  da  empresa  Estradas  de  Portugal,  para  colmatar  o  problema.  No

entanto, devido às más condições meteorológicas ainda não tinha sido possível resolver os estragos.

Quanto ao inventário, o Presidente da Junta informou que o executivo apenas estava em posse do

inventário elaborado pelo anterior executivo de Vila Mou e que já tinham solicitado o documento ao

anterior executivo da Torre mas, até à data, estavam a aguardar a entrega do mesmo, estando em

aberto a possibilidade de solicitar o documento ao Tribunal de Contas. -----------------------------------

-------- Respondendo ao membro Luís Amorim, o Presidente da Junta esclareceu que a obra ainda

estava em fase de execução e que, apesar de ainda não ter sido paga, o valor da empreitada tinha

cabimento financeiro no actual  orçamento.  Para terminar,  o  Presidente da Junta garantiu que a

empreitada seria concluída, de modo a atender às necessidades do Torre Sport Clube, salientando o

facto do clube ser o terceiro maior de Viana do Castelo, na área da formação.----------------------------

-------- Avançou-se para o ponto três, no qual o Presidente da Junta expôs o Relatório de Contas de

Gerência de 2013, relativo ao período de 19-10-2013 a 31-12-2013. No final,  o documento foi

votado e aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------

-------- Passou-se então ao ponto quatro, relativo à proposta de Acordo de Execução de Delegação

de Competências, a celebrar entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Junta de Freguesia

da  União  de  Torre  e  Vila  Mou.  Submetido  à  votação,  o  acordo  foi  aprovado  por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- No quinto ponto, relativo ao Regulamento dos Cemitérios, interveio novamente o Presidente

da Junta que requereu a remoção deste ponto da ordem de trabalhos. Informou que o documento

seria divulgado pelo executivo e que seria aberto um período de análise e discussão com prazo de

30 dias. O requerimento apresentado foi votado e aprovado por unanimidade. Consequentemente,, o

a  votação  do  Regulamento  dos  Cemitérios  foi  adiada  para  a  sessão  de  assembleia

seguinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Seguiu-se o ponto seis, no qual o executivo requereu autorização para abrir e vender uma

linha de sepulturas na parte nova do Cemitério de Vila Mou. O requerimento apresentado foi votado

e aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------

-------- Terminada a ordem de trabalhos, seguiu-se um curto período para intervenção do público,

tendo-se registado as intervenções dos senhores António Ventura, José Afonso Rodrigues, Filomena

Vieira, Torcato Pita, Carlindo Miguel Costa e José Luís Cerqueira.----------------------------------------

-------- O Sr. António Ventura reclamou da existência de problemas nos postes de iluminação na rua

da sua residência. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Sr. José Afonso Rodrigues realçou o facto da população ter marcado presença na reunião

em grande número. Para além disso, congratulou o executivo pela Festa de Natal, pela transparência

na apresentação da situação financeira, pelo regresso do retrato do Sr.  Manuel Martins Gonçalves

Ribeiro à sala de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia, em Torre , pela poda das árvores

na avenida da igreja, em Torre, e pelo Regulamento do Cemitério.-----------------------------------------

-------- Seguiu-se a Sra. Filomena Vieira, que teceu diversas considerações sobre a empreitada no

“Parque Desportivo dos Monções”, apresentando algum desagrado com o assunto, alegando que a

empreitada  resulta  de  um  programa  eleitoralista  do  anterior  executivo,  apoiado  pela  Câmara

Municipal, que apostou nesta obra em detrimento da resolução de outros problemas, nomeadamente

o apoio às crianças do primeiro ciclo em diversas actividades escolares. Para além disso, questionou

as  contas  da  obra,  a  existência  de  protocolo  e  alertou  para  o  apuramento  de

responsabilidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Sr. Torcato Pita felicitou a lista vencedora das últimas eleições pela “estrondosa vitória”,

lamentando profundamente que os principais membros da lista vencida não tenham ainda assumido
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os seus cargos. Para além disso, solicitou ao Presidente da Assembleia que o Regulamento Interno

fosse rectificado no sentido  de ser  possível  a  intervenção do público durante toda  a  ordem de

trabalhos e não apenas no final. Afirmou ainda que, na sua opinião, as homenagens deveriam ser

feitas “em vida”. Em seguida, questionou o executivo sobre a existência de data e assinatura no

contrato da empreitada do campo de futebol. Afirmou também que estava agradado com a qualidade

do trabalho desenvolvido pelo executivo. Para finalizar, solicitou um esclarecimento cabal sobre o

caso da entrada forçada numa divisão no rés-do-chão, afecta à “Associação Torre Jovem”. -----------

-------- O Sr. Carlindo Miguel Costa dirigiu a palavra ao Presidente da Assembleia e apresentou o

seu  desagrado  pela  não  convocação  dos  membros  substitutos,  devido  ao  pedido  de  suspensão

apresentado pelos membros Joaquim Araújo e Lúcia Paradela. Para terminar, solicitou ao executivo

um esclarecimento sobre a existência de alguns desacertos nas contas do anterior executivo. Em

resposta, o Presidente da Assembleia afirmou que agiu em conformidade com a Lei, devido à falta

de fundamentação do pedido de suspensão.--------------------------------------------------------------------

-------- O Sr.  José Luís Cerqueira elogiou o executivo pela forma como actuou na resolução de

diversos  problemas  na  rede  viária  e  limpeza  das  condutas  durante  o  Inverno,  que  apresentou

condições meteorológicas extremas. Apelou ao executivo para reparar a Rua da Veiga, pois devido à

passagem de  veículos  de  peso  elevado,  apresenta  avançado  estado  de  degradação  e  sugeriu  a

colocação de sinalética rodoviária adequada. Para além disso, questionou o executivo sobre quem

recai a responsabilidade da limpeza do “Cruzeiro das Rochas”. Para terminar, alertou o executivo

para o fraco estado de conservação da Avenida da Igreja, apelando ao seu arranjo urgente.------------

-------- Em resposta ao Sr. António Ventura, o Presidente da Junta informou que o executivo iria

proceder  à  reclamação  junto  da  EDP o  mais  rápido  possível.  Ao  Sr.  José  Afonso  Rodrigues

agradeceu as felicitações e aproveitou para informar os presentes que o executivo já tinha reunido

com o Pároco Manuel Moreira no sentido de, tal como em Vila Mou, receberem o compasso pascal

no edifício sede da Junta de Freguesia, na Torre. À Sra. Filomena Vieira reiterou que a empreitada

do “Parque Desportivo dos Monções” tinha cabimento no orçamento e que, apesar de não ter sido

lançada pelo actual executivo, a execução da obra seria para continuar, de forma a receber o valor

do protocolo  com o município  e  salientou que  o executivo  continuará  a  apoiar  as  crianças  do

primeiro ciclo. Ao Sr. Torcato Pita, o Presidente da Junta agradeceu as felicitações e garantiu que, se
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porventura tivesse perdido as eleições, tinha assumido funções, representando os seus eleitores.

Relativamente à intervenção do público durante a ordem de trabalhos o Presidente da Junta não

apresentou qualquer reserva, estando aberto ao diálogo. Quanto às homenagens, em vida, afirmou

que já estariam previstas algumas, a curto prazo, referindo que no seu último ano de mandato em

Vila Mou tinha homenageado o atleta Hugo Agra pelos seus grandes feitos desportivos. Sobre o

protocolo da empreitada do “Parque Desportivo dos Monções” esclareceu que o mesmo se encontra

assinado  e  datado,  realçando  novamente  que  o  valor  da  obra  tem  cabimento  financeiro  no

orçamento actual. Por fim, informou que a entrada forçada na divisão do rés-do-chão se deveu a um

mal  entendido  e  que  a  situação  estava  esclarecida  e  resolvida.  Ao  Sr.  Carlindo  Miguel  Costa

respondeu que o acerto de contas estava relacionado com valores de IVA e um pagamento à Casa

Peixoto, assegurando que seria elaborada uma rectificação das contas. Por último, ao Sr. José Luís

agradeceu os elogios e reconheceu o péssimo estado da Rua da Veiga, garantindo que a mesma

receberia obras de melhoramento a curto prazo. Quanto ao “Cruzeiro das Rochas”, o Presidente da

Junta esclareceu que esse espaço não pertence à Junta de Freguesia, mas que o executivo já tinha

obtido autorização do Pároco Manuel Moreira para a limpeza do mesmo.--------------------------------

-------- Para  finalizar,  o  Presidente  da  Assembleia  esclareceu novamente  o  Sr.  Carlindo  Miguel

Costa e restante público presente sobre o pedido de suspensão dos membros Joaquim Araújo e

Lúcia Paradela, lendo o Artigo Nº8 do Regimento da Assembleia da União de Freguesias de Torre e

Vila Mou, reiterando novamente que, de acordo com a Lei, os pedidos de suspensão não estavam

devidamente fundamentados e que a aceitação dos mesmos foi reprovada por maioria, em plenário,

na Sessão de Assembleia anterior.-------------------------------------------------------------------------------

-------- 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, 4 de Abril de 2014.

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

1º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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