Acta número dois de 2008

Ao trigésimo dia do mês de Junho, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, por
convocatória individual de vinte de Junho e edital afixado na mesma data, realizou-se
uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede de Dadores de
Sangue, do Outeiro da Ranha.

Verificando-se a ausência do Sr. Joaquim Manuel Mota Morais, o qual apresentou
devida justificação ao Presidente da Assembleia de Freguesia, deu-se início à reunião de
assembleia, com todos os membros do Executivo da Junta de Freguesia presentes.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia da reunião anterior
O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, pediu a dispensa da leitura da acta,
visto todos terem recebido o documento atempadamente, perguntando se havia algum
comentário ou alguma alteração a realizar.

Não havendo comentários, a acta foi levada a votação, tendo sido aprovada por maioria,
com uma abstenção da Sra. Sónia Fernandes, secretária da Assembleia.

2. Intervenções na generalidade
Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro,
o Sr. Carlos Costa questiona a Junta de Freguesia sobre o asfaltamento da estrada das
Oliveirinhas, no lugar de Canavieira e enaltece o trabalho da Junta de Freguesia sobre a
limpeza das valetas.
O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, refere que a obra está abjudicada à empresa
Júlio Lopes e que a Câmara Municipal de Pombal terá de efectuar primeiro os
preparativos iniciais. Informa que tem enviado ofícios para a Câmara Municipal e que
ainda não obtiveram resposta.

O Sr. Manuel Ferreira alerta para a fraca visibilidade na Rua de S. Vicente, e para o
grande desnível da valeta na rua da Feteira.

O Sr. Presidente de Junta, Ilídio Mota, refere que a rua de S. Vicente estava a precisar
de uma limpeza e que seria realizada brevemente. Em relação à concordância da rua da
Feteira, informou que a Junta iria proceder a intervenção.

O Sr. Luís Ferreira alerta mais uma vez para as más condições da estrada da Mata,
questionando a Junta de Freguesia sobre as respostas, da Câmara Municipal, aos ofícios
enviados pela Junta de Freguesia.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesa esclarece que não tem respostas para dar.
Informou ainda que o Sr. Fernando Lopes iria colocar as máquinas para proceder ao
alargamento da estrada, mas que só acredita vendo! Diz, ainda, que gostava que se
iniciasse também o saneamento básico, mas que a empresa à qual o Municipio de
Pombal que tem o trabalho de levantamento de topográfico adjudicado ainda não o
entregou. Mostra o seu descontentamento com estes atrasos, dizendo que a Junta de
Freguesia tem feito tudo o que está ao seu alcance para resolver o problema. Pede ainda
à assembleia de Freguesia que se manifeste e que faça força junto da Câmara Municipal,
referindo ainda que havia pouca vontade política da parte da Câmara para avançar com
a obra.
O Sr. Manuel Sobreiro afirmou que a assembleia iria elaborar um manifesto e enviar
para a Câmara Municipal de forma a mostrar o descontentamento e desagrado em
relação a estas intervenções.

O Sr. Eugénio Mendes questionou a Junta de Freguesia sobre a colocação dos sinais
toponímicos nas localidades, sugerindo a sua colocação junto da primeira habitação, e à
colocação de sinais de trânsito limitadores de velocidade. O Sr. Presidente de Junta
refere que, na sua opinião as placas deveriam ser colocadas nos limites geográficos das
localidades, e em relação aos sinais limitadores de velocidade, diz que não vê em
nenhuma localidade da freguesia segurança nas estradas que permitam andar a mais de
50 Km/h. Diz que a preocupação da Junta é substituir as placas degradadas, mas mantêlas no mesmo local.

O Sr. Daniel Ferreira alertou para os buracos, que julga ser de obras da comissão das
águas, que se encontram na estrada junto da casa da Sra. Rosa. Pedindo que a Junta de
Freguesia alertasse as pessoas em questão de forma a repararem os danos no asfalto.
Não havendo mais intervenções, passou-se para o período da ordem do dia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 19-04-2008 até
20-06-2008;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação da
actividade da Freguesia. Das muitas actividades por realizadas (ver documento em
anexo), o Sr. Presidente da Junta realçou, no âmbito da educação, para a reunião de
preparação para o próximo ano lectivo 2008/2009, esperando garantir e melhorar a
qualidade.
Deu destaque para a escola sénior e ao trabalho de voluntariado da professora Magui.
Na área da rede viária e pedonal refere o apoio ao município no levantamento das
bermas na estrada da Cruz da Calvaria à Mata do Casal Galego; o apoio na rectificação
de empedramentos com vista ao asfaltamento de diversas vias.
Quanto ao abastecimento de água, saneamento básico e fontanários, salienta o apoio à
divisão de águas e saneamento do Município de Pombal em diversas reparações da rede
pública de abastecimento de água, ao apoio na desobstrução do emissário de
saneamento básico na Venda Nova. Informa que a Câmara já adquiriu os terrenos para a
construção dos depósitos de água para o abastecimento da água na Ranha, mas que a
obra ainda está atrasada. Alerta para a má qualidade das águas, tendo informado o
delegado de saúde. O Sr. Presidente da Junta diz ser uma obra urgente e remete para os
ofícios enviados para o Município. Pede à população um pouco mais de paciência e que
possa ajudar e colaborar com a empresa, quando as obras de saneamento básico nos
Matos e Ranha tiverem o seu início.
Na área da administração, equipamentos e gestão da Junta de Freguesia, salienta a
prestação dos serviços dos CTT na sede da Junta de Freguesia; a disponibilização do
acesso livre Internet Wire Less, nas proximidades da sede da Junta de Freguesia, e
escolas EB1 de Outeiro da Ranha e Matos da Ranha.
No que diz respeito ao apoio das colectividades, o Sr. Presidente de Junta, informou que
todas as colectividades em exercício das suas funções têm sido apoiadas pela Junta de
Freguesia. Refere que a observação do presidente do Atlético, em que a segundo este o
apoio não era dado, nas tertúlias Pombalinas, não é correcta, pois a Junta tem apoiado
todas as associações em tudo o que pode e em tudo o que tem sido solicitado.

Na área do Ambiente, espaços públicos, cultura e lazer, refere que a Câmara Municipal
de Pombal ainda não tem ecopontos para a reciclagem dos verdes - compostagem. No
que diz respeito à praia fluvial, remete para o ofício da Junta enviado ao Município.
Termina a sua intervenção dizendo que havia intenções da parte da Junta de Freguesia
de reduzir algumas taxas de serviços prestados, de forma a combater a crise financeira
que se faz sentir e de forma a ajudar e apoiar a população que representa.

2. Apresentação, discussão e votação do Inventário da Junta de Freguesia;
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia passou a explicar o inventário da Junta de
Freguesia de Bens móveis. (ver documento em anexo). Referindo que este já deveria ter
sido efectuado, explica que todos os materiais estão identificados com um autocolante e
um número, e tudo o que foi adquirido neste mandato tem o preço de aquisição, e o que
foi herdado do executivo anterior tem a data do dia antes à entrada de posse do
executivo presente. Referiu ainda que tenciona ter a lista de bens imóveis para a
próxima reunião de Assembleia de Freguesia.
O Sr. Manuel Sobreiro felicita a Junta de Freguesia pelo trabalho realizado, salientando
para a boa execução do mesmo, tendo ido ao pormenor! Sugere que a Junta faça a
apresentação do inventário uma vez por ano.
Não se tendo registado dúvidas, o Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, levou
a inventário a votação, com a responsabilidade da Junta de Freguesia apresentar o
mesmo uma vez por ano, tendo sido aprovado por unanimidade.

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
atribuição do nome Rua do Cabeço da Santa, para a estrada que liga a Rua
do Alto à rua do Abrolho, no lugar da Palhaça;
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia informou que se tinha feito a auscultação à
população ali residente e que a proposta tinha sido aprovada em sede de Junta de
Freguesia. Pedindo à assembleia a rectificação
O Sr. Presidente da Assembleia levou a proposta a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.

4. Informações sobre as Brigadas de Protecção Florestal para o Verão de
2008;

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia explicou que as Brigadas de Protecção Florestal
iriam funcionar como no ano anterior. Como aconteceu no ano transacto, a Câmara
Municipal pagará todas as despesas com a viatura e disponibilizará o telemóvel,
cabendo à Junta de Freguesia a selecção dos voluntários para a Brigada.
Informou que esta é constituída por 40 elementos, divididos por 8 equipas, e que este
ano todos os elementos teriam um seguro financiado pela Câmara Municipal.
O Sr. Manuel Sobreiro reconhece e mostra o agradecimento a todos os voluntários que
compõem a Brigada.

5. Apresentação do ante projecto para requalificação da Fonte da Saúde e
respectiva área envolvente;
Referindo que a Fonte da Saúde é a mais importante da Freguesia, sendo que se deve
preservar e dar valor ao mais importante bem do nosso ambiente: a água. O Sr.
Presidente de Junta explicou que a Câmara Municipal estava a elaborar um projecto
para a requalificação da fonte e zona envolvente.
O ante-projecto foi explicado e mostrado aos membros da assembleia pelo Sr. Carlos
Santos, secretário do executivo da Junta de Freguesia. Pretendeu-se recolher as opiniões
dos elementos da Assembleia de forma que o projecto pudesse avançar com o acordo e
aprovação de todos.
As opiniões fizeram-se sentir, e o Sr. Manuel Sobreiro referiu que este projecto ainda
iria passar por muitas alterações até à data da sua implementação, mas que era
importante as nossas opiniões.
A Sra. Sónia Fernandes reconheceu a beleza estética do projecto apresentado, mas
alertou para a falta de cobertura na zona do Fontanário, que em dias de chuva não se
torna agradável nem funcional ir àquela fonte.
O Eng. Daniel Ferreira sugeriu que fosse aplicada uma tinta anti-grafítis, de forma que o
recinto não fosse facilmente vandalizado.
O Sr. Manuel Sobreiro refere que este será um bom investimento, que serve a muitas
pessoas, dignificando a nossa freguesia.
O projecto colheu opinião unânime e o Sr. Manuel Sobreiro passou ao ponto seguinte.

6. Informações sobre a Associação Desportiva de Vermoil;
Dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia, este voltou a referir o abandono
das instalações da associação supra citada. Remeteu para o ofício enviado pedindo que

fossem entregues na Junta de Freguesia os estatutos e escritura desta associação.
Relatou que no passado dia 13 de Junho, o Sr. Mota Marques, na qualidade de
presidente da Assembleia da Associação Desportiva, disse que esta não tinha estatutos e
que a escritura estava na Junta de freguesia.
A escritura não foi encontrada na Junta de freguesia e o problema inicial mantém-se!
Perante a não actividade desta associação, o Sr. Presidente de Junta de Freguesia
questiona para quem reverte os bens da mesma, se para a Junta de freguesia; para a
Câmara Municipal ou para os sócios. Informou, ainda, que a Câmara Municipal
disponibiliza o necessário apoio jurídico à Junta de Freguesia.
A Junta de Freguesia, na pessoa do Sr. Presidente de Junta, esclarece que a sugestão é
esperar que depois da intervenção que a Junta de Freguesia irá fazer, com os torneios de
futebol que estão a ser organizados pela comissão de festas que mude as mentalidades e
crie uma nova dinâmica na Associação.
O Sr. Manuel Sobreiro deu a palavra aos membros da assembleia e o Sr. Eugénio
Mendes esclareceu que legalmente a associação poderá não ter estatutos! Mas, terá de
ter escritura e nesta constará certamente o artigo sobre o património da associação.
O Sr. Sobreiro refere que tem que se encontrar uma solução para a falta de actividade,
nem que esta tenha que passar por um protocolo entre as duas associações que
promovem o desporto de Vermoil. Diz ainda que a Junta de Freguesia fez um
investimento muito grande naquelas instalações e que agora os sócios têm de se
manifestar com actividades. Continua dizendo que dificilmente Vermoil terá uma
equipa de Futebol 11, visto na freguesia existir outra associação desportiva em
funcionamento e com óptimas instalações, a Associação Desportiva da Ranha. O
Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, pede ainda que seja feita pressão sobre as
pessoas que poderão agir de forma diferente.
O Sr. Luís Ferreira sugere que seja a Junta de Freguesia a juntar as duas associações que
promovem o desporto de Vermoil, de forma a rentabilizar o espaço da associação.
O Sr. Manuel Sobreiro conclui que a dinamização do torneio poderá ter efeitos
positivos, esperando uma solução mais equilibrada.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Ilídio da Mota, conclui que estão a ser dados
alguns passos e que vai ver o que dizem os estatutos da associação. Refere ainda que
tem uma grande simpatia por todas as Associações da Freguesia e que gostava de ver o
bom funcionamento em todas elas.
Não havendo mais comentários, o Presidente da Assembleia passou ao ponto seguinte.

7. Apresentação das contas do cemitério da Ranha de S. João e outras
informações sobre este cemitério;
O Sr. Presidente, Ilídio da Mota, explicou que as contas deveriam ter sido apresentadas
em Dezembro de 2007, mas não havendo essa possibilidade, iria ser efectuado nesta
reunião. (ver documento em anexo). Alertou ainda para a lotação do cemitério, e da
necessidade de ampliar o mesmo.
Informou que tinha sido pedido um projecto de ampliação à Câmara Municipal e que
esta daria os materiais necessários, cabendo à Junta de Freguesia a mão-de-obra.
Alertou para lotação do cemitério de Vermoil, informando que a Junta de Freguesia
quer reorganizar o mesmo com vista a aproveitar cerca de 120 campas.
Foi dada a palavra ao Sr. Manuel Ferreira que fez um alerta para o documento
apresentado. Nele poderemos ler o pagamento de água ao Manuel Santos Ferreira, e este
quer ver a sua rectificação, pois não é dono da água, apenas representa uma associação,
a Associação de Captação de água do Outeiro da Ranha.
O Sr. Presidente de Junta explica que foi um erro administrativo dos serviços da
Freguesia e que irá rectificar o documento.
O Sr. Manuel Sobreiro, questiona os presentes sobre a possibilidade de a Junta fazer um
reaproveitamento do cemitério antigo de Vermoil, com a devida participação e
autorização dos familiares em questão, sempre que a intervenção se justifique.

8. Período de intervenção para o público assistente.
Não havendo intervenções do público assistente, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel
Sobreiro Ferreira, agradeceu a todos os presentes, e declarou encerrada a sessão,
lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada.

