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ACTA Nº 12

-------- Aos vinte dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezanove, 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 de antes da ordem do dia;----------------------------------------------------------

-------- Ponto 03: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira.-------

-------- Ponto 04: 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 e

Tiago Rocha. O membro Marta Magalhães expôs um problema relacionado com o sabor da água da

Fonte das Gávias, questionando a data e resultados da ultima análise química da água e solicitando

nova análise.  Em seguida,  o membro Tiago Rocha alertou o executivo para uma fuga de água

recorrente na Rua da Pica, destacando ainda a necessidade de um melhoramento nessa via. Por fim,

alertou para a falta de limpeza regular na Rua da Fonte das Pulgas.----------------------------------------

-------- Em resposta ao membro Marta Magalhães, o Presidente da Junta esclareceu que a última

análise química da Fonte das Gávias tinha sido feita em Junho, com resultados de boa qualidade,

acrescentando que realizavam análises às fontes a cada 6 meses. Contudo, tal acto não garantia a

qualidade da água durante todo o ano, pois tinham conhecimento de alguns episódios semelhantes,

muitas vezes devido às chuvas, ou utilização de fertilizantes nos terrenos com cota acima da fonte.

Para além disso, salvaguardou que a Junta de Freguesia não tinha obrigação de realizar tais análises,

sendo esse procedimento da responsabilidade da Câmara Municipal. Em resposta ao membro Tiago

Rocha, o Presidente da Junta informou que a resolução da fuga de água era da responsabilidade dos

serviços  municipalizados,  tendo  os  mesmo  sido  notificados  atempadamente.  Quanto  a  um

eventualmente melhoramento da Rua da Pica, o Presidente da Junta informou que o executivo tinha

definido outras ruas como prioritárias, ressalvando que a Rua da Pica reunia todas as condições de

segurança para o trânsito pedestre e de viaturas. No entanto, garantiu que o executivo previa realizar

obras de melhoramento nessa rua até ao final do mandato. Em relação à Rua da Fonte das Pulgas,

assegurou que todas as ruas eram limpas cerca de 3 a 4 vezes por ano, salientando que a referida rua
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tinha sido limpa recentemente e estava também ela transitável e bem conservada.-----------------------

-------- 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 14.115,04€. Posto isto, registou-se a intervenção do membro Tiago Rocha que questionou

a razão dos valores de despesa das obras nos passeios na Avenida Manuel da Rocha Baptista e ainda

os valores da reparação da carrinha de transporte. Em resposta, o Presidente da Junta esclareceu que

as obras dos passeios foram mais profundas do que aparentam, destacando o abate das árvores,

desenraizamento, construção de fundações em betão, talude, e ainda correcção do pavimento da

avenida. Em relação à reparação da carrinha informou que a mesma tinha sido coberta por um

protocolo com a Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------

-------- Por fim,  na intervenção do público inscreveu-se a Sra.  Ivone Branco e o Sr.  Domingos

Torres. A Sra. Ivone Branco expôs uma situação relativa ao seu cão que, após ter fugido, morreu

num passadiço existente debaixo da A27, questionando quem era o proprietário do terreno onde se

encontrava o passadiço e quem era a entidade responsável pelo passadiço, apelando à remoção do

animal do local. Acrescentou ainda que tinha comunicado com o executivo através da página do

Facebook do executivo, não tendo obtido resposta. Em seguida o Sr. Domingos Torres solicitou a

limpeza  do  “Caminho  da  Bouça  Velha”,  alegando  que  o  mesmo estava  intransitável.  Por  fim,

questionou  o  executivo  sobre  as  regras  para  a  colocação  de  espelhos  convexos  nas  saídas

particulares com pouca visibilidade, pretendendo saber que entidade financiaria a sua colocação.----

-------- Em resposta à Sra. Ivone Branco, o Presidente da Junta informou que tinha sido contactado

pela GNR para identificar o proprietário do terreno onde jazia o dito animal, tendo a GNR sido

informada que o terreno era propriedade da concessionária da A27, acrescentado que o executivo já

tinha notificado todas as entidades competentes: a concessionária e ainda a Associação Portuguesa

do Ambiente, devido ao passadiço estar em cima de um ribeiro, garantindo que a Junta de Freguesia

não tinha qualquer responsabilidade no sucedido. Para além disso, informou os presentes que o

executivo respondeu atempadamente à Sra Ivone Branco, através do mesmo meio. Posto isto, a Sra.

Ivone Branco reconheceu que afinal a resposta estava na caixa de mensagens, mas ainda não a tinha

lido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta ao Sr. Domingos Torres, o Presidente da Junta reconheceu que o “Caminho da

Bouça Velha” não era limpo há cerca de um ano porque, devido à falta de operacionais, tiveram que

definir outras ruas como prioritárias, ficando essa para segundo plano. Contudo, assegurou que até
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finais de Outubro a mesma seria alvo de limpeza. Por fim, em relação à colocação de espelhos

convexos informou que tal procedimento carecia de autorização da Câmara Municipal e Assembleia

Municipal,  tal  como  qualquer  outro  sinal  rodoviário,  sendo  que  a  Junta  de  Freguesia  apenas

colocava espelhos em cruzamentos e nunca em saídas particulares.----------------------------------------

------- 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, 20 de Setembro de 2019.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

2º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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