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-------- Aos dezoito dias do mês de Dezembro, 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;----------------------------------------------------------

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

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

-------- Ponto 04: Plano de Actividades e Orçamento para 2021, Plano Orçamental Plurianual para

2021 e Plano plurianual de investimentos;---------------------------------------------------------------------

-------- Ponto 05: Tabela Geral de Taxas e Licenças para 2021;---------------------------------------------

-------- Ponto 06: Mapa de pessoal para 2021;-----------------------------------------------------------------

-------- Ponto 07:  Proposta  de delegação de competências  na JF para celebração de acordos  de

execução;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto 08: Intervenção do público.----------------------------------------------------------------------

-------- Verificando-se a existência de quórum, apesar da ausência do membro Marta Magalhães,

tendo o mesmo apresentado justificação de falta, a Presidente da Assembleia deu início à ordem de

trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No ponto um, foi  lida a  acta  da sessão ordinária  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  Tiago Rocha e

Fernanda Araújo. O membro Tiago Rocha felicitou o trabalho de apoio social desenvolvido pelo

executivo, e por fim alertou para a necessidade de limpeza das lonas identificativas da freguesia de

Torre. No seguimento, também o membro Fernanda Araújo enalteceu o trabalho social do executivo

e felicitou o executivo pelo melhoramento da iluminação de Natal nos dois edifícios da Junta de

Freguesia de Torre e Vila Mou. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta aos membros Tiago Rocha e Fernanda Araújo, o Presidente da Junta salientou

que o trabalho social é um dever e obrigação da autarquia. Destacou ainda a enorme ajuda prestada

pelo  Padre  Tiago  na  vertente  social.  Todas  as  situações  vão  sendo  comunicadas  às  entidades

competentes logo que chegam ao conhecimento do executivo, que faz o possível pela reabilitação e

integração  social.  Quanto  à  limpeza  das  lonas,  o  Presidente  da  Junta  afirmou  que  iriam  ser

colocadas novas placas de identificação a curto prazo, nos limites territoriais e estradas de acesso. -

-------- No  terceiro  ponto  da  ordem,  o  Presidente  da  Junta  analisou  e  expôs  aos  presentes  a
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actividade realizada pelo executivo no último trimestre. Registou-se um saldo de caixa e depósitos à

ordem de 35.030,89€, com uma taxa de execução de receita de 64,17% (233.176,76€) e despesa de

57,68% (209.584,97€). -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No quarto ponto, após uma breve explicação do Presidente da Junta sobre a mudança na lei e

obrigação  de  fazer  orçamento  plurianual  para  cinco  anos,  de  2021  a  2025,  inscreveram-se  os

membros Hugo Loureiro e Tiago Rocha. O membro Hugo Loureiro questionou porque razão o

orçamento  participativo  não  constava  do  plano  de  actividades  e  questionou  também  sobre  a

reabilitação do polidesportivo de Santo Amaro, pretendendo saber quais os objectivos do executivo

para aquele equipamento desportivo. No seguimento, o membro Tiago Rocha questionou sobre que

destino estava previsto pelo executivo para o edifício da Antiga Escola de Vila Mou. -----------------

-------- Em resposta ao membro Hugo Loureiro, o Presidente da Junta afirmou que a pandemia tinha

afectado fortemente todos os planos idealizados, tendo havido forte quebra de receita, quer ao nível

da Junta de Freguesia, quer ao nível da Câmara Municipal, pelo que o orçamento participativo,

apesar de ser um objectivo eleitoral, teria que ser adiado, mas não ficaria esquecido. Quanto ao

polidesportivo  da  Santo  Amaro,  apresentou  um esboço  do  projecto  dos  melhoramentos  que  o

executivo pretende realizar naquele equipamento. ------------------------------------------------------------

-------- Relativamente à questão do membro Tiago Rocha,  o  Presidente da Junta afirmou que a

finalidade da antiga escola primária já tinha sido explicado em assembleias anteriores, realçando

que estava planeado destinar o espaço a uma escola de ofícios.--------------------------------------------

-------- Posto isto, procedeu-se à votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2021, do Plano

Orçamental  Plurianual  para  2021  e  do  Plano  plurianual  de  investimentos  tendo  sido  todos  os

documentos aprovados por unanimidade.----------------------------------------------------------------------

-------- Seguiu-se o quinto ponto, relativo à Tabela de Taxas e Licenças para 2021. Após um breve

esclarecimento do Presidente da Junta, o documento foi submetido a votação, tendo sido aprovado

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

-------- Depois, abordou-se sexto ponto, relativo ao Mapa de Pessoal para 2021. Após um breve

esclarecimento do Presidente da Junta, o documento foi submetido a votação, tendo sido aprovado

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

-------- Seguidamente, no sétimo ponto, relativo à proposta de Delegação de competências na JF

para celebração de acordos de execução, submeteu-se a mesma a votação, tendo sido aprovada por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Por fim, no oitavo ponto, 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 Dezembro de 2020.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

2º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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