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ACTA Nº 15
-------- Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte, 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 01: Leitura e aprovação da acta da sessão anterior;-------------------------------------------------- Ponto 02: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira.-------------- Ponto 03: Intervenção do público.----------------------------------------------------------------------------- Verificado a existência de quórum, com todos os 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.------------------------------------------------------------------- No segundo ponto da ordem, o Presidente da Junta analisou e expôs aos presentes a
actividade realizada pelo executivo no último semestre, desde Dezembro de 2019. Esclareceu que a
limpeza da rede viária estava paralisada devido ao impacto da pandemia no quotidiano das
actividades. Por essa causa, após o desconfinamento retomaram a limpeza da rede viária, apesar de
reconhecer as dificuldades existentes devido à falta de recursos humanos e, também, devido à
acumulação excessiva de vegetação. Em seguida, deu especial enfoque nas medidas adoptadas pelo
executivo para combater o impacto da pandemia causada pela COVID, destacando o apoio dado
pelo executivo a situações socialmente vulneráveis, famílias carenciadas, compra de medicamentos
para grupos de risco, apoio a estudantes da freguesia, com a cedência de meios informáticos e
impressão de trabalhos e material escolar. Obedecendo às directivas do Ministério da Economia,
suspenderam o pagamento de rendas nos edifícios arrendados pela junta. Promoveram campanhas
de informação e sensibilização à população. Por fim, enunciou todas as obras de melhoramento e
alargamento da rede viária, assim como obras de requalificação no Centro Cultural de Torre. Todas
as obras enunciadas representam um investimento aproximado dos 100.000€, com cabimentação
financeira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registou-se um saldo de caixa e depósitos à ordem de 19.314,33€ com uma taxa de
execução de receita de 27.66% (100.512,64€) e despesa de 25.38% (92.240,06€). ---------------------------- Inscreveu-se o membro Tiago Rocha que apelou à limpeza da Rua da Fonte das Pulgas. Por
fim, questionou qual a previsão temporal para a execução da pavimentação nas ruas anunciadas. ---------- Em resposta, o Presidente da Junta esclareceu que a Rua da Fonte das Pulgas tinha sido
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limpa há alguns dias. Quanto às obras de pavimentação esclareceu que até ao final de Julho estava
previsto a pavimentação de oito ruas, estando um pouco dependente das condições meteorológicas.
-------- Por fim, na intervenção do público interveio o Sr. José Rodrigues que louvou a acção do
executivo durante a pandemia. Para além disso, destacou a requalificação da fossa do Centro
Cultural de Torre, realçando que é obrigação da Junta a preservação do património. Por fim, sugeriu
um teste colectivo à população da freguesia.-------------------------------------------------------------------------- Em resposta, o Presidente da Junta esclareceu que quanto às obras recentemente efectuadas
no Centro Cultural de Torre foram profundas, porque muitas outras feitas anteriormente pelo
mesmo motivo, não resolveram o problema. Quanto aos testes ao COVID o Presidente da Junta
esclareceu que essa acção não está na alçada da Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 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, 26 de Junho de 2020.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________
1º Secretário.:____________________________________________________________________
2º Secretário.:____________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
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