Ata número quatro de 2015

Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, por convocatória individual de dezoito de dezembro de dois mil e quinze 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 presença de todos os restantes membros do
Executivo da Junta de Freguesia presentes.

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.
Não havendo qualquer pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.

2. Intervenções na generalidade

A Sr. Elisabete Mota salientou que no Outeiro da Vinha foram limpas as silvas e as valetas,
mas chamou a atenção para berma da curva e para o perigo que isso representa para os veiculo e para
os peões. Solicitou que o assunto fosse analisado.
O Sr. Carlos Pinto questionou sobre a sinalética, nomeadamente na sede de freguesia e
chamou a atenção para diversas situações de falta de sinalização vertical. Solicitou informação sobre
a execução dos passeios previstos. Questionou o executivo sobre para quando é que seria
apresentação do contrato interadministrativo para a execução dos trabalhos na casa da família
carenciada.
A Srª Ana Costa questionou se a nova paragem do Pocejal iria receber banco.
O Sr. Presidente informou, em resposta a Sr. Elisabete Mota, que já várias vezes a junta de
freguesia solicitou a intervenção da Câmara Municipal para resolver o problema de segurança na
curva. Durante o mês de janeiro será efetuada uma visita pelos vereadores da Câmara e, para além de

outras situações, será analisado o caso dessa curva na Ranha de São João. Quanto a sinalização
indicativa, segunda a Câmara Municipal, existe um lote de sinais que terão sido fornecidos com
defeitos, sendo que será substituída. Quanto a sinalização da indicação de lugares, a Junta está a
tentar que seja substituída e melhorada. No que diz respeito a sinalização horizontal da estrada da
Mata, esta, apenas será efetuada após a colocação de nova pavimentação. No troço junto a ponte, o
processo esta a arrastar-se sem nenhuma razão aparente. A Junta tem pressionado para que seja
resolvido. Relativamente aos passeios pedonais, foi assinado o acordo e serão iniciados os trabalhos
no início do ano. Os trabalhos terão início no lugar dos Matos da Ranha. Já relativamente ao contrato
interadministrativo, e segundo informação da Câmara Municipal, não existe necessidade de se
celebrar este contrato. No que diz respeito ao abrigo de passageiro, devem ter banco e a Junta de
Freguesia irá proceder à sua colocação.
O Sr. Presidente da Assembleia deu conhecimento da receção de oficio dando conta da
receção por parte da Assembleia da República da moção pelo nó da A1 no Barracão. Informou
também que foram recebidas comunicações do Gabinete do Sr. Primeiro Ministro e da Câmara
Municipal, sobre o mesmo assunto.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 19-09-2015 a 18-12-2015 e
situação financeira da Junta de Freguesia;

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia e relativamente a educação e formação,
informou que este ponto seria discutido no ponto seguinte.
Sr. Presidente da Junta salientou a requalificação dos parques infantis das escolas da
Freguesia. Foi efetuada a instalação de água quente no jardim de infância e foi colocada uma base de
chuveiro. Esta duas intervenções tiveram o apoio do município de Pombal. Foram apoiadas as
escolas na compra de prendas para as festas de Natal. Em parceria com a Associação Industrial de
Pombal, tem-se deslocado um técnico do Centro de Emprego para efetuar as apresentações quinzenal
dos desempregados.
Relativamente aos almoços das escolas, foi solicitado ao Centro Social Júlio Antunes a
reavaliação do valor para cada refeição, sendo que apresentaram um valor mínimo de €3,03. Foi
solicitado a retirada do valor correspondente ao transporte, assim o valor baixou para €2,78. Através
de consulta ao mercado, o custo obtido por refeição passou para €1,60, sem transporte. A empresa

que apresentou este valor é a Eurest que tem instalada na escola Conde Castelo Melhor a sua cozinha
para fornecer refeições para o Conselho de Pombal. O Sr. Presidente deu nota a da boa qualidade das
refeições, assim como o bom relacionamento com os funcionários da empresa. O Sr. Presidente
explicou toda a redução de custo que esta opção promove, tanto para Junta de Freguesia como para o
município.
O Sr. Presidente informou que foram realizadas todas as escrituras dos terrenos do polo
escolar e que a obra já foi iniciada. O Sr. Presidente da Câmara Municipal promoveu reunião com a
administração da empresa de modo a garantir a conclusão e arranque da escola em janeiro de 2017.
No que diz respeito a saúde, o executivo tem acompanhado com alguma apreensão o serviço
no centro de saúde, já que não existe técnico administrativo e tem provocado algumas situações
complicadas.
Quanto a agricultura, aguarda-se a reativação da associação de agricultores para se avançar
com a construção do açude do rio Arunca.
O Sr. Presidente informou que foi relocalizado o contentor dos monstros tendo sido colocado
no largo da feira dos sete e tendo sido vedado o local anteriormente utilizado.
No que diz respeito aos rios, foram efetuadas as limpezas das margens do rio Cabrunca,
estando previsto, também, a limpezas das margens do rio Arunca. O Sr. Presidente informou que
serão efetuadas sessões de esclarecimento sobre o passeio ribeirinho.
A junta de freguesia tem mantida a pagina do Facebook e do site. O sr. Presidente deu nota
dos vários vídeos empresariais efetuados e colocados na página e no canal do Youtube. Foi editado
mais um noticias de Vermoil,
Quanto ao Bodo das Castanhas 2015, o Sr. Presidente agradeceu a colaboração de todos os
intervenientes na preparação da festa e deu nota das diversas melhorias e da satisfação dos diversos
intervenientes.
O Sr. Presidente deu os parabéns a filarmónica Vermoilense pelo intercambio com a banda do
Brasil
Relativamente a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Vermoil, o Sr. Presidente
deu nota da reunião ocorrida com os membros da Associação para dinamizar a entidade.
Foi substituída a porta da igreja velha e Vermoil, tendo a Paróquia de Vermoil sido apoiada
em €4500 do Município de Pombal, para o efeito.
O Sr. Presidente deu os parabéns a Associação Desportiva da Ranha pela sua participação nas
tasquinhas de Pombal.

A Sr, Eugénia Rodrigues explicou atividades sénior e a partilha de saberes que ajunta de
freguesia tem vindo a promover. Salientou a satisfação dos vários participantes com as várias
atividades.
Foram concluídas as obras na casa da família carenciadas na Canavieira, faltando apenas a
ligar a baixada da EDP.
Na fonte da Saúde foram efetuadas várias intervenções periféricas de melhoramento que
foram integralmente apoiadas pelo município.
Quanto a rede viária e pedonal o Sr. Presidente falou de várias intervenções que foram
efetuadas na freguesia. Foram solicitados orçamentos para a execução dos passeios e foi assinado
com o município de Pombal o protocolo. O executivo também acompanhou o alinhamento da estrada
de Soure de modo a ajudar na identificação dos donos dos terrenos para permitir o alargamento da
via.
Foi adquirida uma Fiat Doblo, para transporte das refeições escolares e transporte escolar. O
Sr. Presidente da Câmara mostrou-se disponível em financiar esta compra. Relativamente ao restante
equipamento o Sr. Presidente enumerou todo o equipamento adquirida durante o ano, assim como
todos os apoios e investimentos feitos pela Câmara Municipal de Pombal na freguesia de Vermoil.
Foi referido que aquando da assinatura do contrato intermunicipal, apenas estavam três freguesias.
Relativamente ao espaço cidadão ainda não está implantado, mas a funcionária da Junta já se
encontra a fazer formação. O Sr. Presidente deu nota das alterações que serão implementadas nos
balcões da Junta de Freguesia.
Relativamente aos limites da freguesia de Vermoil, realizou-se um encontro informal com o
executivo da Junta de Freguesia de Carnide que não revelou qualquer avanço na definição dos
limites das freguesias. O Sr. Presidente comunicou que seriam seguidos caminhos diferentes dos até
agora utilizados para resolver este assunto.
Relativamente a moção sobre o nó da A1 no Barracão, o Sr. Presidente da Junta informou que
o Sr. Presidente da Câmara está empenhado em conseguir este nó que a moção foi bem recebida nas
diversas entidades.
O Sr. Manuel Sobreiro questionou o executivo se a execução do passeio ribeirinho já tinha
sido adjudicada. O Sr. Presidente disse que apenas a limpeza das margens do rio é que foi
adjudicada.
O Sr. Carlos Pinto questionou sobre a indeminização por ofensa e injurias. O Sr. Presidente
relatou o sucedido explicando todo o processo.

A Srº Elisabete solicitou mais algumas informações sobre os serviços prestados por este
serviço. O Sr. Presidente informou que os serviços disponibilizados são muito semelhantes aos de
uma loja do cidadão com algumas exceções.
O Sr. Daniel Ferreira questionou sobre a formação das turmas do Polo Escolar, já que este
apenas estará concluído no início de janeiro de 2017. O Sr. Presidente informou que esse assunto já
estava a ser ponderado e que as turmas serão formadas no início do ano letivo de modo não haver
alteração das turmas.

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento, Tabela e
Fundamentação Económico-financeira das Taxas, Licenças e Outras Receitas da
Freguesia de Vermoil para 2016;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que deu nota que o executivo não
propõe alterações as tabelas anteriores, sendo que a único ponto acrescentado a taxa da casa
mortuária de Vermoil.
Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por unanimidade e por minuta.

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Mapa de Pessoal para o
ano económico 2016;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que a proposta é de
manter o mapa do ano anterior.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade e por minuta.

4. Apresentação, discussão e votação da proposta das grandes opções do plano e plano
plurianual de investimento para o quadriénio de 2015-2018;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou o Plano Plurianual de
Ações e o Plano Plurianual de Investimento 2015-2018. Deu nota que não colocou nada no ano 2018
em virtude de já ser um novo mandato. O Sr. Presidente informou que no próximo ano seria
apresentado um novo contrato interadministrativo para delegação de competência para transporte de
alunos.

O Sr. Carlos Pinto questionou a alteração do valor previsto para a construção do armazém e
sobre o valor previsto para a construção do ecoponto. O sr. Presidente explicou a alteração proposta
no que diz respeito ao armazém, já relativamente ao ecoponto informou que tenciona gastar ainda
menos do que aquilo que está no previsto porque esta obra será efetuada pela Câmara Municipal.
Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por unanimidade e por minuta.

5. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o orçamento da receita e
despesas para o ano financeiro de 2016;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou o orçamento
apresentado.
O Sr. Carlos Pinto solicitou esclarecimentos sobre as rubricas de outros trabalhos
especializados, instalações desportivas e recreativas, apoios e iniciativas diversas e empréstimos a
curto prazo. O Sr, Presidente informou que estes valores serão para fazer face aos custos da AEC´s,
do noticias de Vermoil, custos com os cemitérios entre outros. Relativamente a verba para as
instalações desportivas e recreativas, o Sr. Presidente esclareceu que esta rubrica contempla os
trabalhos de melhoramentos na zona envolvente a zona desportiva de Vermoil. Quanto aos apoios e
iniciativas diversas, o aumento está relacionado com o Bodo das Castanhas, dinamização do Museu
João de Barros, preservação e exposição das ruinas romanas, criação do roteiro turístico, teatro e
atividades culturais e passeio sénior. O Sr. Presidente explicou a Juntas de Freguesias podem-se
endividar até 10% do valor do F.F.F, assim é necessário estar previsto em orçamento, mas ainda
nunca foi utilizado.
Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por unanimidade e por minuta.

6. Período de intervenção do público assistente;

O Sr. Amadeu Santos questionou sobre a localização dos monstros e sobre o despejo de lixos
na mata. Quanto a limpeza das margens, questionou sobre de quem é a responsabilidade de retirar a
madeira retida das margens.
O Sr. Presidente explicou que devido aos elevados custos estava a tornar-se incomportável
não fazer nada sobre o assunto. Relativamente as descargas de lixos na mata, isso configura um
crime ambiental e quem testemunha esse tipo de crime tem que denunciar as autoridades. O Sr.

Presidente aproveito para explicar os trabalhos de limpeza e alargamento de alguns caminhos
florestais que vão ser alargados.

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.
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