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ACTA Nº 18

-------- Aos vinte e cinco dias do mês de Junho, do ano dois mil e vinte e um, 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: Aprovação do Primeiro Orçamento Rectificativo do ano 2020.------------------------

-------- Ponto 03: Aprovação do Relatório e Contas de Gerência da Junta de Freguesia do exercício

de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Registou-se a ausência do membro Carla Brito, tendo o mesmo apresentado justificação de

falta, por motivos profissionais. Registou-se também a ausência do membro Fernanda Afonso. Por

último, por ausência da Presidente da Assembleia eleita pela lista “Unidos Por Torre e Vila Mou”,

por ter solicitado a suspensão de mandato, o primeiro secretário eleito, Hugo Loureiro, assumiu a

presidência da mesa e o membro Alexandra Póvoa assumiu as funções de primeiro secretário. Por

virtude da legislação em vigor, o Presidente da Mesa colocou em apreciação o pedido de suspensão

de mandato da Presidente da Assembleia eleita, a Sra. Dina Joana Ribeiro Lopes, tendo o mesmo

sido aprovado por unanimidade, com efeito imediato por período de 6 meses a contar da presente

data.  Na  sequência,  tomou  posse  a  Sra.  Maria  Luciana  Gouveia  Ramos,  para  ocupar  a  vaga

existente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Por forma a completar a mesa da assembleia, o Presidente da Mesa, convidou o membro

Luís Cerqueira, encerrando a composição da mesa de forma unânime.------------------------------------

-------- No ponto um, foi lida a  acta  da sessão ordinária  anterior  e,  não se registando qualquer

intervenção, foi submetida a votação e aprovada por maioria, com abstenção do membro Luciana

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Seguidamente, por  sugestão do executivo, o “período antes da ordem do dia” passou para a

sessão seguinte, a realizar também no presente dia.-----------------------------------------------------------

-------- Posto isto, o Presidente da Junta fez um breve esclarecimento sobre as razões que motivaram

o primeiro orçamento rectificativo para 2020. Não se registando qualquer intervenção, o documento

foi submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------

-------- Em seguida, o Presidente da Junta fez uma exposição alongada sobre o relatório e contas de

gerência  da  junta  freguesia  relativos  a  2020,  destacando  os  efeitos  negativos  da  pandemia  na

actividade do executivo, mas garantindo a estabilidade e saúde financeira da Junta de Freguesia.

Por fim, fez um agradecimento ao Torre Sport Clube pela cedência da carrinha para o transporte

escolar ao longo de 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Não se registando qualquer intervenção, o documento foi submetido a votação, tendo sido

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

------- Nada mais havendo a tratar, o  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, 25 de Junho de 2021.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

2º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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