Acta número dois de 2006
Ao décimo quatro dia do mês de Junho de 2006, pelas vinte e duas horas, por
convocatória individual de 2 de Junho e edital afixado na mesma data, realizou-se uma
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na Sede de Junta de Freguesia.

Aberta a sessão pelo Presidente de Mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, e feita a
chamada, verificou-se a falta da Sra. Sandra Ferreira, dando-se de seguida início à
ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia anterior

Dado a abertura do período antes da ordem do dia, foi feita a leitura da Acta da
Assembleia de Freguesia anterior pela 1ª secretária da assembleia, Sónia Fernandes.
Levando-a a votação o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, registou-se a
sua aprovação por unanimidade.

2º Intervenções na Generalidade
O Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, deu conhecimento de um curso de
formação para membros da Assembleia “Condução e funcionamento de Assembleias”,
referindo que se tratava de um curso financiado pelo Programa Foral e de interesse para
todos os membros da Assembleia de Freguesia.

Dada a palavra aos membros da Assembleia, o Sr. Manuel Ferreira, explicou ter
recebido um telefonema da Eng. Marisa, funcionária da Câmara Municipal de Pombal,
referente à atribuição de um subsídio no valor de 1201 Euros (mil duzentos e um Euros)
para pagamento de análises de água de uma captação em Outeiro da Ranha, informando
ainda que os responsáveis por essa captação não poderiam emitir recibos,
impossibilitando-os dessa forma a receber o referido subsídio. O Sr. Manuel Ferreira
interrogou ainda o Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, da possibilidade da Junta

receber o subsídio e fazer a gestão directa do mesmo, responsabilizando-se pelo pedido
e pagamento das análises da água da captação em questão.
O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, explicou que o assunto estava a ser resolvido,
tendo participado numa reunião com o Sr. Vereador Micael António, onde foi explicado
todos os requisitos exigidos pela entidade fiscalizadora das águas, no que se refere ás
captações de águas. Informou ainda ter alertado para as captações de águas dos lugares
de Outeiro da Ranha e Matos da Ranha, captações essas, da responsabilidade dos
habitantes desses lugares, e, da necessidade das análises serem efectuadas com a mesma
periodicidade das captações de águas da responsabilidade da Câmara Municipal.
Referiu ainda que tinha ficado decidido que a Câmara Municipal de Pombal assumiria a
responsabilidade directa na gestão das análises da água dessas captações.
Perante a interrogação do Sr. Manuel Ferreira, o Sr. Presidente de Junta, informou que
iria pedir esclarecimentos de forma a garantir a segurança de todos os habitantes dessas
duas localidades.

O Sr. Daniel Brito, alertou para as concordâncias da Rua 25 de Abril e da rua da Escola
da localidade de Matos da Ranha, ao qual o Sr. Presidente de Junta. Ilídio da Mota
informou que já tinham sido tomadas os procedimentos necessários junto da Câmara
Municipal de Pombal.
Questionou da existência de financiamentos para os ATL´s e Prolongamentos, tendo
sido explicado pelo Sr. Presidente de Junta que existia financiamento nas áreas da
expressão musical, educação física e no ensino do inglês, estando a Junta de Freguesia
atenta para possível implementação.
Terminando a sua intervenção, o Sr. Daniel Brito interrogou ainda o Sr. Presidente de
Junta, Ilídio da Mota, sobre a intervenção de sentido único, na rua da Escola em Matos
da Ranha. O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, referiu que estava a aguardar a
decisão da assembleia de freguesia para a implementação de sentido único em duas ruas
de Vermoíl, tratando depois em simultâneo os casos das duas localidades.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia para informação da actividade
desenvolvida

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que relatou as actividades desenvolvidas
pela Junta de Freguesia no período de 14 de Abril a dois de Junho de 2006 (documento
em anexo).

O Sr. Presidente referiu ainda que, a Junta de Freguesia iria deixar de estar aberta ao
Sábado à tarde, por se verificar falta de adesão aos serviços prestados pela mesma.
Mais informou que a Rádio Cardal tinha promovido um debate com o Sr. Marques, o
Sr. Eliseu e o Sr. Rui Miranda, e que, o Sr. Eliseu tinha referido a dada altura que os
novos Presidentes de Junta se soubessem o que iriam encontrar não aceitariam o cargo.
Perante esta afirmação, o Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, referiu estar satisfeito
com o trabalho desenvolvido e com o apoio da Câmara Municipal de Pombal.

Não havendo comentários ás actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, o Sr.
Presidente da Assembleia, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, passou ao ponto número dois
do período da ordem do dia.

2º Apreciação e votação do Protocolo de Delegação de Competências e
Transferência de Meios Financeiros entre o Município de Pombal e a Junta de
Freguesia de Vermoil para os anos civis de 2006 a 2009

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que passou a explicar o Protocolo de
Delegação de Competências e Transferência de meios Financeiros entre o Município de
Pombal e a Junta de Freguesia de Vermoil (documento em anexo).

Não havendo dúvidas em relação ao protocolo, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel
Sobreiro Ferreira, levou o documento para aprovação, tendo sido aprovado por minuta,
em unanimidade.

3º Apreciação e votação de sentido único de transito na Rua da Igreja e no troço da
Rua João de Barros desde a Sede da Junta de Freguesia até à Rua da Igreja
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que explicou a nova proposta para sentido
único de transito na Rua da Igreja e no troço da Rua João de Barros desde a Sede da
Junta de Freguesia até à Rua da Igreja (documento em anexo).
Referiu ainda que, esta tinha sido a proposta mais consensual na anterior reunião de
Assembleia, e, conforme prometido, tinha ouvido todos os comerciantes sedeados nas
ruas em questão, tendo sido manifestado o descontentamento por parte da Sra. Maria da
Luz.
Não sendo consensual esta proposta, o Sr. Presidente de Junta referiu ser a melhor, e,
que depois de bem sinalizadas as ruas que se deveria testar a proposta apresentada.

Não havendo mais dúvidas, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, levou a
proposta a votação, tendo sido aprovada por maioria, registando-se o voto contra do Sr.
Manuel Ferreira que é a favor apenas da boa sinalização das ruas supra mencionadas.

4º Apreciação e votação de atribuição do nome Fonte da Cova da Areia à nova
Fonte do Sobral
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta que comunicou ter-lhe sido transmitido
que local da actual Fonte do Sobral ser conhecido pela população como Cova da Areia.
Assim a Junta propõe para a Fonte do Sobral, o nome “Fonte da Cova da Areia”.

O Presidente da Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, levou a proposta a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade.

5º Apreciação e votação de atribuição de nomes de ruas:
Rua Padre Américo Ferreira – Tojal
Rua do Vale Travesso – Outeiro da Ranha
Rua do Outeiro do Olival – Vermoil
Travessa do Outeiro do Olival – Vermoil

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que passou a informar e localizar as ruas
propostas para atribuição de nomes.
Não se registando dúvidas, o Presidente de Mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, levou as
propostas a votação, tendo sido aprovadas por maioria, com o voto contra do Sr. Manuel
Ferreira no que se refere à rua do Vale Travesso (Outeiro da Ranha), sugerindo o nome
de Rua do Açugue.

6º Período para intervenção do público assistente

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, deu a palavra ao Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota,
que felicitou e agradeceu o trabalho, a colaboração e a participação da Assembleia de
Freguesia, nomeadamente a do Sr. Presidente de Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira,
comunicando que iria convocar uma reunião de assembleia extraordinária e temática
“Património da Junta de Freguesia de Vermoil”, a fim de ser feito o levantamento e
reconhecimento do património existente.

O Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, salientou a importância do
levantamento de património por parte dos elementos da Junta de Freguesia e dos
elementos da Assembleia de Freguesia, felicitando a Junta de Freguesia por esta
iniciativa. Felicitando também a Junta pelo Jornal “Notícias de Vermoil”, considerandoo como um óptimo meio de divulgação da própria Freguesia e das actividades que vai
desenvolvendo.

Não havendo intervenções do público assistente, e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, declarou encerrada a sessão, lavrando-se
a presente acta que vai ser devidamente assinada.

