Acta número dois de 2011

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

Foi solicitado pelo presidente da assembleia solicitou a alteração do 3 ponto do período
da ordem do dia para ponto 1 do período antes da ordem do dia e como ponto 2 a
admissão como membro da assembleia do Sr. Leonel Manuel Mendes Lourenço, com a
respectiva alteração da numeração. Foi levado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade.

Período de antes da ordem do dia:
1. Deliberação sobre a eventual perda de mandato do membro da assembleia
Jorge Manuel Mateus Mora da Silva, por faltas injustificadas.
Segundo o regulamento da assembleia define que com duas faltas consecutivas ou 4
intercaladas, faltas essa injustificadas, dá direito a perda de mandato. Tendo o Sr. Jorge
Silva 5 faltas, sendo uma justificada e 4 injustificadas consecutivas. Foi colocada a
votação tendo sido aprovado por unanimidade.

2. Admissão do Sr. Leonel Manuel Mendes Lourenço com membro da
assembleia de Junta de Freguesia.
Por indicação do Partido Socialista o Sr. Leonel Manuel Mendes Lourenço é o
substituto do Sr. Jorge Manuel Mateus Mora da Silva. Foi colocada a votação tendo
sido aprovado por unanimidade.

3. 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 maioria
com a abstenção de Daniel Ferreira e Leonel Lourenço devido a sua não presença na
anterior assembleia de Junta de freguesia.

4. Intervenções na generalidade

Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Sr. Manuel
Sobreiro, o Sr. Daniel Ferreira solicitou esclarecimento sobre a conclusão dos trabalhos
de saneamento no Outeiro da Ranha e sobre a saúde financeira da empresa
adjudicatária. Segundo o Presidente de Junta a referida empresa estará em
incumprimento com fornecedores e com os funcionários. Devido a algumas obrigações
legais, torna-se moroso o processo de substituição a empresa, em caso de a mesma
abandonar a obra. A Câmara está a tentar resolver esses problemas de modo a concluir
os trabalhos.

O Sr. Leonel Lourenço solicitou esclarecimentos sobre os problemas junto da sua
habitação. Foi esclarecido que existe projecto de resolução de modo a resolver esse
problema de modo a ficar resolvido durante o verão. O Sr. Presidente informou que se
tentou efectuar algumas limpezas mas tornou impossível efectuar esses trabalhos, os
quais irão ser feitos logo que possível.

A Sra. Maria Eugénia Mendes questionou a Junta de freguesia sobre a possibilidade de
periodicamente efectuar limpezas no perímetro dos campos de futebol da Associação
Desportiva da Ranha. O Sr. Presidente felicitou a Sra. Maria Eugénia Mendes e a sua
equipa que assumiu a direcção da Associação Desportiva da Ranha. O Presidente da
Junta mostrou-se disponível para efectuar alguns desses trabalhos apesar da dificuldade
em efectuar todas as limpezas na freguesia.

O Sr. Luís Manuel Ferreira deu indicação positiva sobre os trabalhos efectuados na
estrada da Mata e solicitou informação da estrada da Mata do Casal Galego aos Gracios
por esta estar a ter muito movimento devido ao parque aí construído, que provocou o
aparecimento de alguns buracos na via. O Sr. Ilido da Mota informou que iria
diligenciar de modo a eliminar essas deficiências.

A Sra. Vitália Mendes questionou a Junta de Freguesia sobre a execução do saneamento
pluvial e passeios na rua Principal, nos Matos da Ranha. Segundo a Junta de Freguesia
os trabalhos da rede de águas pluviais estarão para ser iniciados em breve.

Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, deu-se com encerrado o pondo dois
do período antes da ordem do dia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 11-04-2011 até
09-06-2011;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação
das actividades da Freguesia. Das muitas que foram realizadas (ver documento em
anexo), o Sr. Presidente da Junta salientou o seguinte, no capítulo da Educação e
formação, realçou a fim do ano lectivo, sendo que os jardins-de-infância ainda se
prolongam até 31-7-2011. No que diz respeito ao ATL de férias devido as poucas
inscrições não serão efectuadas essas actividades.

No que diz respeito ao saneamento básico e abastecimento de água, foi concluído o
saneamento na estrada do Casal Galego assim como as valas e asfaltamento, apesar de
este trabalho não estar previsto. Foi efectuada reunião com as associações de
abastecimento de água das Ranhas visto que estás perderão as suas licenças assim que a
Câmara Municipal abastecer as habitações. Devido a tromba de água, que afectou
algumas estradas e bermas, foram efectuados algumas reparações nas estradas.

O Sr. Presidente da Junta agradeceu ao Sr. Américo Silva pela oferta de um busto do
padre João para o museu, assim como da manutenção dos quadros da via-sacra da igreja
velha. Foi editado mais um número do Notícias de Vermoil, após um ano de paragem.

Nas áreas de urbanismo, a construção da ponte de Vermoil foi concluída e está já em
funcionamento. A Assembleia foi informada que os trabalhos para o alargamento do
cemitério da Ranha de São João serão postos a aprovação na próxima reunião de
Câmara.

O Sr. Presidente da Junta leu excerto da acta da Assembleia da Junta de Freguesia da
Carnide, na qual se dava nota dos novos limites da freguesia e que foi aprovado por
unanimidade. O Sr. Presidente informou que este processo seguiu os trâmites legais
visto todas as juntas de freguesias envolvidas terão assinando toda a documentação
necessária. Após estas diligências foram recebidas quatro cartas na Junta de Freguesia
comunicando a não-aceitação da mudança de Freguesia. O Presidente Junta de
Freguesia de Carnide solicitou a revogação do acordo tendo sido informado que não
seria possível visto que este já esteja aprovado pela assembleia de Junta de Vermoil.
Após a não-aceitação da revogação, através de Assembleia extraordinária da freguesia
de Carnide, foi aprovada por unanimidade a revogação do acordo anteriormente
aprovado. Segundo parecer dos jurídicos a revogação do acordo não teria qualquer valor
legal e que isto estaria na dependência da Assembleia da República. O Sr. Presidente
informou que iria aguardar a nova carta administrativa para verificar se estas alterações
constem dessa carta. Caso contrário serão efectuadas algumas diligências de modo a
implementar essas alterações.

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da junta de freguesia de dois
responsáveis para a comissão do cemitério da Ranha de São João;

O Sr. Presidente informou que em consonância com o protocolo para gestão do
cemitério da Ranha de São João é necessário nomear dois responsáveis para a comissão.
Foram apresentados os Srs. Ramiro e Adelino Augusto, membros em exercício, no
sentido de renovarem o mandato para membros da comissão do cemitério para o biénio
2012/2013. Foi colocada a votação por vote simples tendo sido aprovado por
unanimidade.

3. Período de intervenção para o público assistente.
O Sr. Presidente da Assembleia de Junta de Freguesia passou a palavra ao público
assistente.
Não havendo intervenções do público assistente, e não havendo nada mais a tratar, o Sr.
Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira congratulou os presentes para afluência
da presente assembleia e de seguida declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente
acta que vai ser devidamente assinada.

