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ACTA Nº 20

-------- Aos dezassete dias do mês de Setembro, do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e duas

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 e situação financeira; ----------------------

-------- Ponto 04: Intervenção do público; ----------------------------------------------------------------------

-------- Verificando-se  a  existência  de  quórum,  apesar  da  ausência  dos  membros  Carla  Brito  e

Silvestre Fernandes, tendo ambos apresentado justificação prévia, e da ausência do membro Marta

Magalhães, sem justificação, o Presidente da Mesa da Assembleia deu início aos 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, o Presidente da Mesa da Assembleia informou os

membros da Assembleia que tinha recebido do Presidente da Junta uma proposta de um voto de

louvor para a Secretária do executivo, Cecília Cerqueira. Posto isto, passou à leitura do mesmo, o

qual se transcreve em seguida: “O executivo da JF de Torre e Vila Mou apresenta à Assembleia de

Freguesia um voto de louvor à Secretária Cecília Cerqueira.  Foram oito anos de dedicação à

causa publica, dedicação a esta terra que a viu crescer. Dignificando, de forma exemplar, o cargo

que assumiu, pautando pela seriedade e responsabilidade no desempenhar das suas funções. Foi

uma pessoa preponderante, sempre disponível para ouvir e discutir ideias, defendendo sempre a

solidariedade para com todos cidadãos da nossa freguesia. Entrou como colega de junta, mas sai

como uma amiga! Obrigado Cecília Cerqueira”. Seguidamente, a proposta foi submetida a votação

tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

-------- Na sequência, o membro Tiago Rocha, felicitou e enalteceu o trabalho brioso da Secretária

do executivo, Cecília Cerqueira. Enumerou ainda algumas das obras e acções mais importantes do

executivo ao longo dos últimos 8 anos, designadamente: parques infantis, dinamização cultural, Rua

de  Medros  em  cooperação  com  a  Junta  de  Freguesia  vizinha,  Rua  do  Alto  Lombo,  Parque

Desportivo dos Monções, o edifício da junta em Vila Mou. Salientou o trabalho de acção social

levado a cabo pela Junta de Freguesia, nomeadamente durante a pandemia. Por fim, destacou a

sinergia  existente  entre  Junta  de  Freguesia  e  Câmara  Municipal.  O  Presidente  da  Mesa  de

Assembleia acrescentou ainda o enorme suporte emocional proporcionado pelo Frutuoso Sousa e

Cecília Cerqueira ao Presidente da Junta, durante uma fase trágica da sua vida pessoal. ---------------
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-------- Em resposta, o Presidente da Junta, afirmou que a União de Freguesias de Torre e Vila Mou

tinha sido criada em 2013 e que nos últimos 8 anos tinham alcançado objectivos impensáveis antes

da União. Realçou que a Junta de Freguesia tinha uma excelente relação de parceria com a Câmara

Municipal,  resultando em muitos protocolos para financiar o desenvolvimento da freguesia. Por

fim, elogiou o trabalho da Câmara Municipal no combate à pandemia e seus efeitos colaterais ao

nível social e económico.-----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 38.752,72€, em trinta e um de Agosto de dois mil e vinte um.----------------------------------

--------  O membro Hugo Loureiro questionou o executivo sobre alguns casos de obras concluídas

em 2020 que ainda não tinham nenhum pagamento efectuado, pretendendo saber se havia algum

acordo com o empreiteiro, ou situação de incumprimento. Sugeriu que nos próximos folhetos da

informação financeira viesse detalhado os acordos de pagamento com os empreiteiros.----------------

-------- Para  além  disso,  frisou  que  apesar  do  saneamento  ser  uma  infra-estrutura  vital,  que  a

execução da obra tinha decorrido com enorme transtorno para os residentes, reforçando que a Junta

de Freguesia devia ser mais exigente na fiscalização da execução, nomeadamente nas obras pelas

quais  é  responsável.  Deu como exemplo  o  caso  da  requalificação  das  obras  na  envolvente  do

edifício  da  Junta  de  Freguesia  em Vila  Mou que causou enormes inconvenientes  à  gerente  do

Restaurante Sra. de Lurdes, assim como aos seus clientes, sugerindo ainda que deveria ter sido

acautelada uma compensação pelas perdas causadas.---------------------------------------------------------

-------- Em resposta,  o  Presidente  da  Junta  esclareceu  que  os  valores  em dívida  por  pagar  aos

empreiteiros  estavam  acordados  com  os  mesmos  e  aguardavam  os  protocolos  com  a  Câmara

Municipal para iniciar os pagamentos. Quanto aos transtornos causados pela obra de saneamento o

Presidente da Junta reconheceu o facto e afirmou que o executivo fez tudo ao seu alcance para

minimizar o impacto da obra, destacando algumas conquistas acima das obrigações contratuais do

empreiteiro, dando como exemplo que algumas ruas tinham sido asfaltadas a toda a largura, quando

o contrato apenas obrigava o empreiteiro a asfaltar apenas a largura da vala.-----------------------------

-------- Por fim, no quarto ponto, apesar da presença de duas pessoas no público, não se registou

qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------------

Ainda  antes  de  encerrar  a  sessão  o  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  concedeu  a  palavra  à

secretária do executivo, Cecília Cerqueira, que fez a leitura de uma mensagem de agradecimento e
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despedida, quer aos colegas do executivo quer aos membros da Assembleia de Freguesia.------------

------- 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, 17 de Setembro de 2021.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

2º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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