Acta número quatro de 2009

Ao vigésimo nono dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, pelas vinte e
uma horas, por convocatória individual de dezoito de Dezembro de dois mil e nove e
edital afixado na mesma data, realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Vermoil, na sede da Junta de Freguesia.

Verificando-se a ausência da Maria Eugénia Rodrigues Mendes e de Jorge Manuel
Mateus Mora da Silva, as quais foram devidamente justificadas ao Presidente da
Assembleia de Freguesia, deu-se início à reunião de assembleia, com todos os membros
do Executivo da Junta de Freguesia presentes.

A pedido do Presidente de Junta de Freguesia, e não havendo impedimento por parte
dos membros da Assembleia foi colocado na ordem dos trabalhos, na oitava posição, a
apresentação, discussão e votação do protocolo de delegação de competências da
Câmara Municipal de Pombal as Juntas de Freguesias, passando a o período de
intervenção para o publico assistente para a nona posição do Período da Ordem do Dia.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia 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
unanimidade.

2. Intervenções na generalidade
Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Sr. Manuel
Sobreiro, o Sr. Daniel Ferreira solicitou à junta de Freguesia que informa-se sobre a
possibilidade ser construído na Freguesia um Pólo escolar. O presidente de Junta, Ilídio
da Mota, informou que a Câmara Municipal de Pombal tem previsto, nas Grandes

Opções do Plano, a execução do Pólo Escolar na freguesia de Vermoil para os anos de
2011 e 2012.

O Sr. Luis Ferreira informou o Sr. Presidente da Junta que falta uma das travessias da
estrada do Sobral a Mata e solicitou informação sobre a rede de saneamento da estrada
da Mata. O Sr. Presidente da Junta informou que não houve qualquer desenvolvimento,
no que diz respeito ao saneamento, apesar do esforço desenvolvido pela Junta de
Freguesia. A estrada da Lagoa é uma prioridade, mas sem o saneamento não se podem
fazer mais trabalhos.

O Sr. Manuel Sobreiro solicitou que o Presidente da Junta informa-se os membros da
Assembleia sobre a reunião que teve lugar com os membros da Associação Desportiva
de Vermoil. O presidente da Junta de Freguesia comunicou que propôs um protocolo
com esta instituição de modo a ceder a zona desportiva sem contrapartidas, sendo que a
Associação continuaria a ser proprietária da referida zona e que enquanto esta estaria
sobre alçada da Junta de Freguesia, a Associação não teria qualquer custo com a Zona
desportiva. Uma das possibilidades de utilização seria para o Atlético Clube de Vermoil
ou outra actividade definida pela Junta de Freguesia. Segundo o Presidente da Junta o
Presidente da Associação Desportiva de Vermoil achou que seria uma boa ideia e que
iria expor estes factos aquando de uma próxima reunião dos responsáveis do clube. O
protocolo teria uma duração de três anos, revogável a pedido do clube. O Sr. Manuel
Sobreiro congratulou a Junta de Freguesia pelas acções desenvolvidas e que estas
deveriam ser referenciadas publicamente e que as forças vivas da freguesia devem
usufruir das instalações visto que os apoios saíram das contas de cemitério da Junta e da
Câmara Municipal. O Sr. Ilídio da Mota salientou que é preciso manter em utilização as
instalações, para uso de toda a comunidade.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 22-09-2009 até
18-12-2009;
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 no capítulo da Educação e Formação, realçou a

promoção de acção de formação de nutricionismo e segurança alimentar para as
auxiliares aos serviços escolares. No que diz respeito ao Urbanismo, Espaços Públicos,
Ambiente, Desporto e Cultura o Sr. Presidente sublinhou o apoio a CMP e PMU na
limpeza do leito e margens dos rios Arunca e Cabrunca; Preparação para a edição do
livro do Padre Américo Ferreira: “Vermoil: Retalhos da sua história”; Elaboração de
Roteiro Turístico da Freguesia de Vermoil; Organização do Bodo das Castanhas;
Organização com BTTralhos do I Raid Rota dos Moinhos. No que diz respeito a rede
viária e pedonal, foi realçado o empedramento da estrada de Vermoil aos Matos da
ranhas; Também foi sublinhado o empedramento da travessa da Fonte na Calvaria, por
existirem aí 2 casas restauradas e que passaram a estar habitadas. No capítulo da Acção
social e Associativismo, foi realçado a emissão de parecer positivo, ao Município de
Pombal para apoio em obras em habitação de família carenciada; Cedência de espaço e
apoio à segurança Social para preenchimento de candidaturas ao Complemento
Solidário para idosos; Apoio ao atlético Clube de Vermoil na realização da Tripla
Légua, com apoio logístico e oferta de 1 libra de ouro para o 1º prémio.

O Presidente da Junta de Freguesia aproveitou para informar que tem existido uma boa
participação das associações e particulares na preparação do Museu João de Barros,
salientou ainda que o Sr. Américo Silva cedeu um espólio grande e está a fazer uma
pintura para doação ao Museu.

Tendo o Sr. Presidente da Junta concluído a sua intervenção, o Sr. Daniel Ferreira,
solicitou o uso da palavra para questionar o Sr. Ilídio da Mota, sobre a execução da rede
de saneamento em execução no lugar dos Matos da Ranhas e Outeiro da Ranha, visto
não se ter detectado grandes trabalhos nos lugares. O Sr. Presidente informou que os
trabalhos tem estado a decorrer, mas não em todas as frentes, também informou que o
reservatório a construir para a rede de abastecimento de águas ainda não está a ser
construído.

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para a tabela de
taxas 2010 ( i.Actos de Secretaria; ii. Serviços de CTT e iii. Registo e
licenças de Canídeos);

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que as taxas apresentadas não sofreram
qualquer variação comparativamente as aprovadas no ano anterior. Posto isto, o
Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia submeteu a provação tendo sido
aprovado por minuta por unanimidade e minuta.

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
o Anexo A do Regulamento dos cemitérios da Freguesia de Vermoil – Taxas
dos Cemitérios 2010;

Após indicação pelo Presidente da Junta de que a única alteração as taxas do ano
anterior seria o preço da concessão no cemitério da Ranha de São João, passando de
€400,00 para €450,00.

Não se registando dúvidas, o Sr. Presidente da Assembleia levou a proposta a votação,
tendo sido aprovada por minuta por unanimidade e minuta.

4. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
o Anexo A do Regulamento das feiras e mercados na Freguesia de Vermoil
– Taxas das Feiras 2010;
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia apresentou a proposta e informou que a Junta de
Freguesia apenas cobrava o Bodo das Castanhas e solicitou a cobrança da feira dos sete
e do Domingo.

O Sr. Presidente da assembleia, Manuel Sobreiro, não existindo dúvidas, levou a
proposta a votação, tendo sido aprovada por minuta por unanimidade.

5. Apresentação, discussão e votação do plano de actividades 2010
Neste ponto, o Sr. Presidente de Junta de Freguesia começou por salientar alguns pontos
mais relevantes, nomeadamente a promoção de acções para debate sobre o modelo de
Pólo Escolar a adoptar na freguesia. Segundo o Presidente da Junta de Freguesia as
nossas escolas tem mais de 40 anos, apenas está previsto um pólo escolar para a
Freguesia de Vermoil por isso tem que se definir a sua localização rapidamente de modo
a não se perder tempo.

O Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia alertou o executivo da Junta para a
necessidade de promover rapidamente a discussão deste assunto com a presença de
muitos intervenientes que tenha a cargo criança.

O Presidente da Junta de Freguesia informou que a Junta de Freguesia propôs que a
parque empresarial deveria situar-se nos Matos da Ranha junto ao IC2, contrariamente
ao proposto pela Câmara Municipal de Pombal que está a tentar localizado na fronteira
Meirinhas/Vermoil/Carnide (zona dos Pinhais Novos).
Foi ainda salientado a Gestão das actividades de enriquecimento curricular (AEC´s);
Gestão do serviço de almoços para o primeiro ciclo no âmbito do programa de
generalização.

Ao plano de actividades será acrescentado o Roteiro Turístico.

Segundo Sr. Ilídio da Mota todo o plano de actividade está dependente dos fundos e
apoios do Municipio de Pombal.
Não existindo qualquer questão colocada, o Sr. Presidente da Assembleia levou a
proposta a votação, tendo sido aprovada por minuta por unanimidade.

6. Apresentação, discussão e votação da Proposta do Plano Plurianual de
Investimento para o quadriénio 2010/2013;
Dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia, este informou à Assembleia que
os trabalhos relativos a rubrica referente aos arruamentos, apenas serão efectuados caso
existam protocolos com a Câmara Municipal.

Não existindo dúvidas por parte dos membros da Assembleia, os Sr. Presidente da
Assembleia pôs o documento a aprovação, tendo sido aprovado por minuta por
unanimidade.

7. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Orçamento
da Receita e Despesa para o ano financeiro de 2010
Fazendo uso da palavra, o Presidente da Junta de Freguesia salientou que há 5 anos o
orçamento era de 250 mil euros com uma execução de 50%, agora ronda os 450 mil

euros com uma execução de 80%. Este ano o orçamento totaliza €475.160,00. Para que
este orçamento tenha uma taxa elevada de execução, o executivo da Junta de Freguesia
conta com a ajuda da Câmara Municipal de Pombal, que habitualmente tem sido uma
maior valia. O presidente da Junta salientou que algumas fatias do orçamento apenas
passam pelas contas da Junta, ou seja são transferidos verbas para a conta da junta que
ser apara liquidar tarefas que são delegadas na junta, as refeições e as actividades extra
curriculares encontram-se deste modo presentes nas contas da junta. O Sr. Ilídio da
Mota salientou ainda que nalguns casos a Junta de Freguesia, inclusive liquida as contas
antes de receber.

Não havendo qualquer pedido de esclarecimento por parte dos membros da Assembleia,
o seu Presidente pôs a votação o orçamento tendo este sido aprovado por minuta por
unanimidade.

8. Apresentação, discussão e votação do protocolo de delegação de
competências da Câmara Municipal de Pombal as Juntas de Freguesias
O Presidente da Junta tendo recebido no próprio dia da Assembleia de Junta o protocolo
de delegação de competências de Câmara Municipal e Pombal às Juntas de freguesia,
solicitou a sua discussão e aprovação. Informou que o protocolo é em tudo idêntico a ao
existente. A Câmara Municipal de Pombal transfere para a Junta de freguesia 35% do
FFF e do custo de uma administrativa, disponibiliza combustível, mas tem que ser nos
estaleiros da Câmara a preços de compra do Municipio e cede um cantoneiro. Este
acordo foi proposto para 16 Juntas de Freguesia, sendo que a freguesia de Pombal, tem
um protocolo diferente, com menos competencias e com 30% do FFF. Existe ainda a
possibilidade de acordos de colaboração até os €25.000,00.

Os trabalhos delegados a Junta de Freguesia são nomeadamente, tapar os buracos na
rede viária, limpeza de valetas, colocação de sinalização fornecida pela Câmara
Municipal, pequenas intervenções pontuais nas escolas, prestar atendimento no B@M,
entre outros salientados no protocolo em anexo.

Não tendo sido solicitadas questões pelo membros da Assembleia, os Presidente da
Mesa da Assembleia pôs a aprovação o documentos tendo sido aprovado por minuta por
unanimidade.

9. Período de intervenção para o público assistente.
Dada a palavra ao público assistente, o Sr. Adelino Pereira questionou a Junta de
Freguesia sobre o saneamento no Vale Fôjo e solicitou a passagem dos cantoneiros na
rua. Em resposta o Presidente da Junta de Freguesia informou que estavam a aguardar a
ligação do saneamento para resolver o problema no Moinho da Mata. Está a ser
equacionado esse saneamento básico. Neste momento a prioridade é a estrada de ligação
de Vermoil as Meirinhas, os ramais serão efectuados a posteriori. Relativamente aos
cantoneiros estes encontram a ajudar nas obras da Câmara por isso os trabalhos
encontram em curso. O presidente também informou que a Junta de Freguesia está a
tentar evitar o uso de herbicidas, mas não sabem se vão conseguir evitar o uso de
método para conseguir manter limpas as valetas.

Terminadas as intervenções do público assistente, e não havendo nada mais a tratar, o
Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, agradeceu a todos os presentes
solicitando a ajuda de todos os membros da nova assembleia para facultarem mais e
melhor informação, desejou um feliz Natal e um bom ano de 2010.

Declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente
assinada.

