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ACTA Nº 14

-------- 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: Período de antes da ordem do dia;----------------------------------------------------------

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

-------- Ponto 03: Relatório e contas da gerência da JF referente ao ano 2019;--------------------------

-------- 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  maioria  com  a  abstenção  do  membro  Tiago  Rocha,  por

ausência na última assembleia.----------------------------------------------------------------------------------

–------- Aberto um período antes da ordem do dia, não se registaram intervenções. ---------------------

-------- Avançando-se para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, relativo ao Relatório e Contas de

Gerência da Junta de Freguesia referente ao ano de 2019 o presidente fez uma exposição alongada

de toda a actividade e investimento realizado em 2019, salientando uma taxa de execução de receita

de 83,85% e taxa de execução de despesa de 81,45%.-------------------------------------------------------

A execução orçamental foi cumprida nos seguintes moldes:-----------------------------------------------

------ Receitas Correntes----181.107,88€---------------------------------------------------------------------

------- Receitas Capital----- 90.000,00€-----------------------------------------------------------------------

-------- Total de Receitas----- 271.107,88€--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Despesas Correntes---147.283,46€---------------------------------------------------------------------

------- Despesas Capital----- 116.074,32€--------------------------------------------------------------------

------- Total de Despesas---- 263.357,78€-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Aberto um período de intervenção, não se registaram intervenções.------------------------------
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-------- Submetido a votação, o Relatório e Contas de Gerência da JF relativos a 2019 foi aprovado

por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Por último, no período de intervenção do público não se registaram intervenções.--------------

------- 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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