Ata número um de 2016

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e desaseis, pelas vinte e uma
horas, por convocatória individual de quinze de abril de dois mil e dezasseis e edital afixado na
mesma data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no Salão
Nobre da sede da Junta de Freguesia.
Deu-se início à reunião de assembleia, com a falta justificada da Sr. Elisabete Mota, presença
de todos os restantes membros e do Executivo da Junta de Freguesia presentes.
Foi posto a votação um voto de pesar pelo falecimento do ex-presidente de junta Manuel
António Francisco, com reconhecimento dos serviços prestados para a comunidade. O voto de pesar
foi posto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade e será comunicado a família.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já
que esta foi enviada aos membros da Assembleias e questionou sobre a existência de alguma questão
relativamente a ata. Comunicada a alteração do titulo da ata para ata numero quatro de 2015.
Não havendo qualquer pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.

2. Intervenções na generalidade

A Sr. Sidalina Mota questionou o executivo sobre asfaltamento da rua do Vale Travesso e
questionou de quem era a responsabilidade de solicitar um abrigo de passageiros e se era possível
alterar a posição da paragem. Questionou a junta sobre a possibilidade de ser solicitado a redução do
preço do bilhete de autocarro já que o valor cobrado na paragem junto ao corte para o vale salgueiro
é o mesmo que para Carnide. Solicitou a junta de freguesia a correção do buraco frente ao São João.
O Sr. Carlos Pinto solicitou informação sobre a construção do polo escolar e sobre a sua
abertura, questionou a junta de como se encontra a reativação da junta de agricultores e a construção
do açude, solicitou informação sobre a requalificação do largo da igreja, informou que na rua do
cabeço, na ranha de São João, existem dois ou três buraco no centro da via. Questionou a junta sobre

o que esta tem feito para dar a conhecer as ruinas romanas. Questionou a junta sobre os passeios da
rua serrada e para quando a requalificação da estrada de Soure,
O Sr Manuel Gomes, solicitou informação sobre o ponto da situação de estrada da Mata do
Casal Galego às Meirinhas, questionou sobre o asfaltamento da travessa das fontainhas junto ao Polo
escolar. Pediu que fosse solicitado para os Matos da ranha e na Mata do Casal Galego a melhoria
sinal de rede 3G

O Sr. Presidente respondeu que os asfaltamentos serão direcionados para a estrada de
Vermoil à Palhaça e para a estrada de Soure ficando a rua do vale travesso para depois destas,
podendo ainda não acontecer este ano. Quanto ao abrigo de passageiros, a colocação é da
responsabilidade da Junta, sendo fornecido pelo município de Pombal, sendo que a sua colocação é
efetuada em coordenação com a entidade que presta o serviço. O Sr. Presidente solicitou a opinião
sobre qual o melhor local para ser implantado. Quanto ao mau estado do piso junto ao São João o Sr.
Presidente irá informar o município. Já relativamente ao centro escolar, os prazos estão dentro do
que está previsto. Quanto a junta de agricultores, o Sr. Presidente tem desenvolvido alguns esforços
para que seja reativada, mas não tem havido ninguém que forme a junta de agricultores. Em relação
ao largo da igreja e nomeadamente a iluminação, tem havido algumas reuniões para desenvolver o
projeto elétrico. Quanto polidesportivo, o município de Pombal está a desenvolver o projeto, sendo
que de seguida será solicitado o projeto do largo da igreja. Quanto a Rua do Cabeço será comunicado
as entidades responsáveis. Já relativamente a ruinas romanas a Drº Pilar Lopes irá fazer prospeções
do 23 de maio ao dia 3 de junho, sendo a primeira fase. Numa segunda fase, virão voluntários de
arqueologia que farão prospeções em novos locais. Só após as prospeções será efetuada a divulgação
das ruinas. Os passeios dos Matos já estão em execução, já os trabalhos na rua da Serrada serão
iniciados na próxima segunda-feira. Quanto a estrada de Soure está adjudicada a Contec e será
iniciado em final de maio. O sr. Presidente explicou o estado do processo da estrada da Mata sendo
que este processo está muito demorado. Quanto a zona de acesso ao centro escolar está prevista a
melhoria das vias de acesso ao centro escolar. Quanto ao serviço de Internet e tendo em conta que
Vermoil está em fim de linha a qualidade do sinal é muito fraco. O sr. Presidente informou que
foram feitas algumas diligências a ANACOM, relativamente ao 3G nos Matos da Ranha desconhece
dificuldades.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 19-12-2015 e 16-4-2016 e
situação financeira da Junta de Freguesia;

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia e relativamente a educação e formação,
continua a junta a prestar todos os serviços, tendo sido acrescentado o transporte de crianças para as
escolas do primeiro ciclo, havendo necessidade de alteração do contrato interadministrativo. Têm
sido acompanhados os trabalhos do centro escolar. Quanto a abertura do centro escolar e em reunião
com o agrupamento, ficou definido que o ano letivo deveria arrancar como se não existisse o centro
escolar e que no segundo período as turmas se mantivessem iguais, mas já no centro escolar. Apenas
no ano letivo seguinte é que serão constituídas as turmas em função das disponibilidades do centro
escolar. A junta de freguesia promoveu com os pais da EB1 da Ranha e da EB1 de Vermoil uma
reunião para avaliar a qualidade das refeições nestas escolas. No final desta reunião ficaram algumas
pequenas alterações as ementas. A avaliação das refeições foi bastante positiva,
Relativamente a saúde, a junta apoio a atividade ranha saudável que decorreu na associação
de dadores de sangue do Outeiro da Ranha.
Quanto a agricultura, o Sr. Presidente voltou a salientar a pressão que têm sido feitas para
reativar junta de agricultores, foi efetuado o corte das ervas e silvas junto a vala do regadio, foi
cedido espaço para os técnicos do IFAP poderem prestar esclarecimentos sobre as ajudas e para os
cursos de formação de operadores de maquinas e outras formações de aplicação de produtos
fitofarmacêuticos.
Urbanismo espaço publico, encontra-se em estudo a substituição da iluminação do largo da
igreja, assim com a substituição da iluminação do polidesportivo de Vermoil. Foi efetuada uma visita
ao polidesportivo com o Sr. Vereador e o projetista para ser elaborada projeto de melhoria desta
zona. Foi feita a visita de trabalho as ruinas romanas co a Drª Pilar Reis. Foi mantido o deposito dos
monstros, não sendo perfeita, mas tem vindo a melhorar. Tem se verificado um aumento do lixo nas
florestas. Será colocado contentor para resíduos de jardins. Quanto aos caminhos florestais, irão ser
feitos vários alargamentos e melhorias de caminhos. Quanto ao rio Arunca, o empreiteiro encarregue
das limpezas tem tido um comportamento menos correto, sendo que se tem solicitado ao município a
correção desses trabalhos. Quanto ao passeio ribeirinho, não existem ainda elementos que possam ser
apresentados.
Cultura associativismo e apoio social, a junta vai promover a segunda festa da criança e feira
de artesanato que se irá realizar no dia 5 de junho, estando todos os membros da assembleia
convidados. Foram divulgados os vídeos da atividade empresarial da freguesia. Continuam a

realizar-se as atividades sénior. Foram concluídos os trabalhos na casa da família carenciada da
Canavieira. No período de Natal foram distribuídos 14 cabazes as famílias carenciadas.
No que diz respeito ao saneamento básico e água de rede, foram alertados vários problemas
que apareceram nos vários ramais. Foram efetuadas analises a diversas fontes da freguesia.
Rede viária e pedonal bermas, estão praticamente concluídos os trabalhos rua da Capela e rua
do Lagar nos Matos da Ranha. O Sr. Presidente agradeceu a disponibilidade demonstrada para
alargar a via e identificou uma situação na qual um dos proprietários não permitiu o alargamento.
Será dada continuidade aos trabalhos na rua da Serrada, na estrada principal nos Matos da Ranha e
de seguida na Moinho da Mata e Vermoil. Tem sido acompanhado o projeto de repavimentação.
saneamento e abastecimento de águas na estrada de Vermoil a Palhaça. A junta esteve presente na
apresentação do anteprojeto da variante da A1/IC2 Meirinhas ao IC8. Quanto a sinalização das
estradas, foi solicitada ao município sinalização institucional e toponímica de lugares para melhoria
da existente.
Quanto a gestão, administração e equipamento, o Sr. Presidente informou que o balcão do
cidadão ainda não está em funcionamento. A junta aguarda a Agência para a Modernização
Administrativa que promova a instalação dos equipamentos para dar inicio dos serviços. No que diz
respeito ao operacional do trator, o manobrador está ao serviço da junta de freguesia das Meirinhas.
Ocorreu a visita de trabalhos do município de Pombal a freguesia de Vermoil, sendo esta a primeira
deste mandato. Estiveram presente todos o vereadores e chefes de divisão. Foram apresentados as
necessidades e problemas de freguesia. Foi bastante importante que os Sr. Presidente da Câmara se
deslocasse a alguns pontos que necessitam de intervenção do município. Foi promovida reunião com
advogado para diligenciar sobre um eventual processo sobre os limites administrativos entre Vermoil
e Carnide.
O Sr. Presidente explicou do projeto AMPARA que a Câmara Municipal está a prepare e que
deverá ser apresenta a Assembleia numa próxima reunião.

2. Apreciação, discussão e votação da Prestação de Contas da Freguesia de Vermoil do ano
2015;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou na generalidade o
documento e explicou algumas rubricas em que existiram alterações relativamente ao orçamento.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade e por minuta.

3. Apreciação, discussão e votação do Inventário de Bens Móveis da Freguesia de Vermoil;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou as alterações
relativamente ao inventário do ano anterior.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade e por minuta.

4. Apreciação, discussão e votação de alteração ao Contrato Interadministrativo entre o
Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para Transporte dos Alunos do 1º Ciclo
do Ensino Básico;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou a alteração do
contrato interadministrativo relativamente ao transporte escolar.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade e por minuta.

5. Apreciação, discussão e votação do Contrato interadministrativo entre o Município de
Pombal e a Freguesia de Vermoil para realização das faixas de gestão de combustível na
freguesia de Vermoil;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou a alteração do
contrato interadministrativo relativamente ao transporte escolar.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade e por minuta.

6. Apreciação, discussão e votação para atribuição de toponímia à travessa que liga a rua
do Sul, aos tanques da água, no Outeiro da Ranha, como Travessa do Sul;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que identificou a rua a nomear.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade

7. Apreciação, discussão e votação para atribuição de toponímia à via que que liga a rua da
Escola, ao cruzamento da rua da Escola com a rua dos Chões, nas Oliveirinhas, como
Rua da Ramalha

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que identificou a rua a nomear
assim como a origem do nome.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade

8. Período de intervenção para o público assistente,

Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira declarou
encerrada a sessão desejando um bom ano novo a todos os presentes, lavrando-se a presente ata que
vai ser devidamente assinada.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário

