Ata número um de 2012

Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, por convocatória individual de treze abril dois mil e doze 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 do Sr. Jorge Manuel Ferreira, que não apresentou 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 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 do Sr Carlos Costa por não ter estado presente na reunião anterior.

2. Intervenções na generalidade
Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa.

O Sr. Carlos Costa solicitou informação sobre o porquê de não estarem a ser
substituídas as placas toponímicas na zona para lá do Tojal. O Sr. Presidente informou
que sobre este assunto não estão a ser substituídas todas as placas na freguesia toda.
Estas têm estado a ser substituídas conforme se vão danificando as existentes. Foi
definido que seriam substituídas as das ruas principais, ficando para uma segunda fase
as ruas secundárias.

O Sr. Carlos Costa comunicou que na rua do Alto existe alguma gravilha solta nesta rua,
assim como solicitou informação sobre o asfaltamento de algumas ruas. Solicitou que

fosse efectuada alguma manutenção as estradas vistos existirem algumas acidentes
devido a detioração das estradas. O Sr. Presidente informou que a referida rua teria que
sofrer alguma manutenção. No que diz respeito ao asfaltamento foi informado que
estaria numa fase final de adjudicação a empresa Cimalha de algumas ruas nessa área.
Para a rua principal está adjudicado o saneamento desde a Gafaria até ao Tojal com
possibilidade de extensão a Palhaça, não estando por isso previsto por ora a reparação
do asfalto. No que diz respeito a rua do Alto, ainda não tem previsto qualquer
intervenção de fundo, tendo sido mantida com as brigadas do asfalto assim como com a
limpeza das bermas.

O Sr. Luís Ferreira solicitou informação sobre os trabalhos na estrada da Mata do Casal
Galego. O Sr. Presidente informou que o Engª. Nuno já tem os projectos concluídos e
que contava que estes trabalhos seriam iniciados antes do verão. O Sr. Luís Ferreira
alertou que algumas zonas poderiam existir algumas situações em que poderá haver
abatimentos.

A Sr. Maria Eugénia Mendes solicitou informação sobre os trabalhos de saneamento no
Outeiro da Ranha. A Junta de freguesia informou que os trabalhos estão a avançar,
apesara de estarem a tentar resolver alguns problemas, nomeadamente correção dos
colectores e da estação elevatória.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 21-12-2011 a 1304-2012;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação
das actividades da Freguesia, este aproveitou para enaltecer os trabalhos dos
funcionários da junta. Das muitas que foram realizadas (ver documento em anexo), o Sr.
Presidente da Junta salientou o seguinte, no capítulo da Educação e formação, salientou
que foi instalado um recuperador de calor para evitar o consumo de gasóleo no jardimde-infância de Vermoil. Foi assinado um protocolo com a associação de industriais de
Pombal para novas oportunidades.

No que diz respeito ao saneamento básico e ao abastecimento das aguas ainda não
existem os depósitos de água, tendo provocado alguns problemas as populações, tendo
sido pressionada a Camara Municipal de modo a serem efectuados esses trabalhos.

Quanto ao urbanismo espaços publico, ambiente, desporto e cultura, foi efectuada a
vistoria ao terreno para ampliação do cemitério da Ranha de São João. Tendo a vistoria
sido favorável, aguardando a confirmação da mesma. Foi adjudicada a construção da
ampliação do cemitério que irá ser iniciado no final de maio, com conclusão prevista
para final do mês de outubro. Vão ser colocadas casas de banho públicas nos diversos
cemitérios de Vermoil. Foi apoia a peça de teatro “Os amigos do mar” no âmbito do
festival de teatro de Pombal que decorreu no salão paroquial de Vermoil, ficando um
agradecimento a paroquia de Vermoil por ter permitido a utilização do salão.

Foi realizada reunião com uma arqueóloga sobre a descoberta de uma vertebra de um
dinossauro de modo a verificar se esta era do local, tendo-se verificado que esta tinha
origem na freguesia, ficou desde já a possibilidade de se deslocar a freguesia uma
equipa de estudante de arqueologia para efetuarem mais pesquisas.
O Sr. Presidente da Junta comunicou a existência do projecto “Junta-te a leitura” que é
uma minibiblioteca em parceria com a biblioteca de Pombal.

Rede viária e pedonal, tem existido diversas reuniões com o responsável do sector da
rede de viação de modo permitir o asfaltamento de algumas ruas da freguesia. Foi
efectuada uma reunião com os proprietários dos terrenos confinantes a rua das chãs nos
Matos da Ranha e Outeiro da Ranha de modo a permitir o alargamento desta via.

No que diz respeito ao IC2, a Junta de freguesia recebeu uma carta das Estradas de
Portugal, solicitam sugestões de melhoria para esta via. O Sr. Presidente salientou que
tem pressionado a Camara Municipal de modo a que exista um posicionamento
conjunto de todas as freguesias relativamente ao IC2.

Relativamente a acção social e associativismo, tem sido efectuadas diversas reuniões e
tem sidos feitos diversos acordos com a reinserção social do tribunal de Pombal de
modo a receber indivíduos com uma sentença de trabalhos sociais em alternativa a

prisão efectiva. Foi efectuada a recolha de alguns fundos para a comissão social da
freguesia. Conclui-se uma casa de banho para uma família carenciada. O atlético Clube
de Vermoil realizou o 1ª meeting Jovem em Pombal que foi apoiado pela Junta de
Freguesia. Foi efectuada uma reunião com um grupo de proprietários de terrenos para
efectuado um açude para regadio no rio Arunca, disponibilizando-se a Junta a interceder
junto da Camara Municipal de Pombal de modo conseguir algum apoio. A junta de
freguesia reuniu e apoiou o Centro Social Júlio Antunes na preparação da inauguração e
recepção do Ministro da Solidariedade e Segurança Social na inauguração da creche. O
Sr. Presidente da Junta deixou ficar um louvor especial para o Centro Social Júlio
Antunes por todo o trabalho que tem desenvolvido pela inauguração da creche, pelo
excelente Lar residencial e nas mais variadas vertentes de apoio social. A junta de
freguesia tem continuado com as obras da escola do Tojal a um ritmo que se consegue
devido as restrições financeiras.

No capítulo da administração, gestão, serviços e equipamento o Sr. Presidente salientou
a reunião com o IGP sobre os limites da freguesia de Vermoil onde deram conta que o
Dec. Lei era muito vago e não conseguiam definir algumas situações. Posto isto a Junta
foi a Torre do Tombo em busca de documentação relativa a criação da freguesia de
Carnide. Foi encontrada documentação de diversas entidades evolvidas nesse processo
de criação, incluindo um mapa com a definição dos limites da freguesia de Carnide.
Tendo por base esta documentação, na próxima CAOP, previsivelmente os limites da
freguesia de Vermoil com Carnide ficarão resolvidos, espera-se.

2. Apresentação, discussão e votação das contas da Junta de Freguesia de
Vermoil da gerência do ano 2011;

O Sr. Presidente da junta de freguesia apresentou as contas da Junta de Freguesia de
Vermoil da gerência 2011. Foram executados 78%. Os 22% em falta foram alguns
trabalhos, passeios e ampliação do cemitério da Ranha de São João. No que diz respeito
as receitas, foi salientado que não existiu qualquer transferência do IMI, o Sr. Presidente
da Junta destacou a verba recebida por parte dos CTT e a delegação de competências, a
venda de sepulturas perpétuas. No que diz respeito às despesas salientou o valor
relativos ao B@M, tendo sido uma maior valia para a Junta de freguesia.

Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação, tendo sido aprovado
por unanimidade.

3. Discussão e debate sobre a Reorganização Administrativa Territorial
Autárquica; e

O Sr. Presidente da junta de freguesia informou que se encontra previsto a redução de
freguesias no concelho de Pombal, havendo necessidade de serem extintas quatro
freguesias pela regra dos 25%, sendo que caso as reduções sejam voluntárias a
necessidade de reduzir apenas 20%. Toda esta reformulação terá que ser efectuadas até
ao mês de junho de modo a serem efectuados os cadernos eleitorais das próximas
autárcicas já com a nova divisão. Caso não haja entendimento entre as freguesias dos
concelhos a nova divisão será feito por imposição da Assembleia da República.

4. Período de intervenção para o 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.

