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 16
-------- Aos dezoito dias do mês de Setembro 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: Período antes da ordem do dia;--------------------------------------------------------------------- Ponto 03: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira.-------------- Ponto 04: Apreciação e votação do Mapa de Pessoal;------------------------------------------------------- Ponto 05: 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. Aberto um período antes da ordem do dia, inscreveram-se os membros: Marta
Magalhães, Tiago Rocha e Hugo Loureiro.--------------------------------------------------------------------------- O membro Marta Magalhães questionou o executivo sobre o lixo acumulado junto aos
ecopontos na traseira do edifício da Junta de Freguesia, em Vila Mou, pretendendo saber que acções
de mitigação iriam ser adoptadas pelo executivo, para evitar a repetição do problema. Em seguida, o
membro Tiago Rocha felicitou o executivo pela obra de melhoramento na Rua de Medros, que faz a
ligação à rotunda de Nogueira. Por último, o membro Hugo Loureiro questionou o executivo sobre
o estado do orçamento participativo e indagou sobre o ponto de situação da intervenção de
sustentação da Rua do Alto Lombo no terreno do Sr. Álvaro Silva. Para além disso, também
solicitou um esclarecimento sobre a problemática do lixo acumulado junto aos ecopontos na traseira
do edifício da junta em Vila Mou. Para terminar, expôs uma queixa a pedido da Sra. Maria do Céu
Silva, moradora na Rua do Alto Lombo, devido à utilização do soprador pelas tarefeiras, aquando
da limpeza da vegetação da rua, alegando a projecção de lixo para a sua propriedade e solicitando a
utilização de meios de limpeza alternativos. -------------------------------------------------------------------------- Em resposta ao membro Marta Magalhães, o Presidente da Junta esclareceu que o executivo
tinha conhecimento da situação assim como os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo,
tendo estes enviado uma carta a todos os residentes dando conta da situação e informando da
possibilidade de recolha de monstros domésticos ao domicílio. Para além disso, o executivo
também divulgou a situação na sua página do facebook. Por seguinte, respondendo ao membro
Tiago Rocha, informou que para além da Rua dos Medros tinham sido intervencionadas mais
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algumas ruas, salientado uma verba aplicada na rede viária a rondar os 100.000€, nomeadamente
nas zonas periféricas, tal como prometido durante a campanha eleitoral. ---------------------------------------- Por último, em resposta ao membro Hugo Loureiro, informou que o orçamento participativo
tinha sido adiado para 2021 devido à escassez de receitas, uma das consequências da pandemia, que
levou o executivo a suspender a renda cobrada ao restaurante em Vila Mou e ao café em Torre.
Quanto à intervenção para sustentação das terras que suportam a Rua do Alto Lombo, no terreno do
Sr. Álvaro, o Presidente da Junta informou que havia um acordo entre Câmara Municipal, Junta de
Freguesia e o Sr. Álvaro para procederem à construção do muro a curto prazo, sendo os encargos
repartidos a meias entre a autarquia e o Sr. Álvaro. Por último, em relação à queixa da Sra. Maria do
Céu, o Presidente da Junta informou que não respondia à questão, afirmando apenas que a Sra.
Maria do Céu deveria queixar-se directamente ao executivo e não aos membros da assembleia.------------- No terceiro ponto da ordem, o Presidente da Junta analisou e expôs aos presentes a
actividade realizada pelo executivo no último trimestre. Registou-se um saldo de caixa e depósitos à
ordem de 40.155,95€, com uma taxa de execução de receita de 47.23% (171.636,21€) e despesa de
38,78% (140.932,37€). -------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguiu-se o quarto ponto, relativo à apreciação e votação do Mapa de Pessoal. Após um
breve esclarecimento do Presidente da Junta, o documento foi submetido a votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. Por fim, não se registou qualquer presença de público na assembleia. --------- 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, 18 de Setembro de 2020.
Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________
1º Secretário.:____________________________________________________________________
2º Secretário.:____________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
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Vogal.:__________________________________________________________________________
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Vogal.:__________________________________________________________________________
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