Ata número dois de 2015
Ao vigésimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, por convocatória individual de dezassete de junho de dois mil e quinze e edital
afixado na mesma data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no
Salão Nobre da sede da Junta de Freguesia.
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, a pedido do executivo da Junta de freguesia,
questionou os membros da assembleia sobre a inclusão dos seguintes pontos, Apresentação,
apreciação, discussão e votação da adenda ao acordo de colaboração das obras no cemitério da
Ranha de São João e Apreciação, discussão e votação de autorização para a abertura de
procedimento concursal. Não havendo ninguém contra, foi introduzido na ordem de trabalho como o
ponto 3 e 4 respetivamente, passando o ponto 5 a ser Período de intervenção do público assistente.

Deu-se início à reunião de assembleia, com a falta justificada do Sr. Manuel Gomes e presença de
todos os restantes membros do Executivo da Junta de Freguesia presentes

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já
que esta foi enviada aos membros da Assembleias e questionou sobre a existência de alguma questão
relativamente a ata.
Não havendo qualquer pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.

2. Intervenções na generalidade
O Sr. Carlos Pinto solicitou a posição da junta quanto aos trabalhos que foram feitos na
estrada de Soure, já que estes, segundo o Sr. Carlos Pinto, estão mal efetuados. Questionou o
executivo sobre o polo escolar. Solicitou informação sobre o controlo das águas das fontes junto ao
IC2 e solicitou informação sobre de quem é que compete efetuar a limpeza das casas de banho do
cemitério do Outeiro da Ranha.
O Sr. Daniel Ferreira comunicou a necessidade de serem substituídas as placas toponímicas da
travessa da Feteira e sugeriu que fossem verificadas as restantes placas nos diversos lugares.

A Sr. Elisabete Mota solicitou a intervenção da Junta de Freguesia de modo a corrigirem
vários buracos nas estradas, nomeadamente junto a creche de Vermoil assim como no Pocejal.
A Sr. Sidalina Mota questionou a Junta de Freguesia sobre os limites da Freguesia já que,
segundo o traçado fornecido pela Camara Municipal, a sua habitação pode pertencer a freguesia de
Carnide.
O Sr. Américo Marques questionou o executivo sobre os trabalhos que segundo ele deveriam
ser efetuados no cemitério de Vermoil e no Lavadouro, deu nota de acumulação de águas pluviais
junto à Agroverjeira. Questionou sobre a possibilidade de serem criados estacionamento no lado
norte da igreja de modo a facilitar a passagem, principalmente ao domingo. Questionou se existem
condições para a junta definir um número policia tipo de modo a se uniformizar esta numeração para
a freguesia.
Em resposta a o Sr. Presidente informou que, relativamente aos trabalhos de reparação da
estrada de Soure, a Câmara tem efetuado contatos com o empreiteiro para que as reparações sejam
efetuadas. Está previsto o redimensionamento da estrada de Soure, estando a aguardar a marcação do
alargamento para que a junta possa solicitar aos proprietários dos terrenos a cedência das áreas
necessárias. Quanto ao centro escolar, decorreu o concurso público e foi aberto apontando para uma
a adjudicação a CIP, sendo que a SOTEOL reclamou sobre a intenção de adjudicação. Quanto ao
fontanário, este continua na mesma, sendo que quanto a qualidade da água, a junta poderá afixar os
resultados da qualidade da água. Quanto ao cemitério da Ranha, o Sr. Presidente solicitou que que
quando acontecessem situações ‘gritantes’ estas deverão ser comunicadas a Junta para que possam
ser corrigidas. Quanto aos problemas da limpeza do cemitério, o Sr. Presidente explicou o que
aconteceu, assim como das questões relativas ao pessoal.
Quanto a toponímica, o Sr. Presidente deu nota que iria verificar essa situação.
Relativamente aos diversos buracos, o Sr. Presidente informou que iria solicita ao setor de
viação da Câmara para efetuarem essas correções.
No que diz respeito aos limites da freguesia de Vermoil, o Sr. Presidente fez o resumo das
diversas diligências efetuadas no anterior mandato e deu nota que iriam voltar a contatar a Junta de
Freguesia de Carnide de modo a tentar acordar nova delimitação.
Já quanto ao cemitério de Vermoil, o Sr. Presidente deu nota dos trabalhos já efetuados assim
como dos trabalhos que estão previstos serem executados nos próximos dias. Quanto ao telheiro do
lavadouro, o Sr. Presidente disse que iria verificar as condições do mesmo. Já quanto a qualidade da
água será necessário efetuar algumas análises de modo a garantir a qualidade. Só assim será
equacionado a melhoria do telheiro. Quanto a acumulação de águas pluviais junto à Agroverjeira, o
Sr. Secretário da Junta explicou o problema e deu nota que o executivo se encontra a tentar resolver

o mesmo. Já no que diz respeito aos estacionamentos junto a igreja de Vermoil, o Sr. Presidente irá
falar com a Paroquia sobre essa possibilidade, mas como não estão previstas verbas em orçamento
para esses trabalhos, ter-se-á que aguardar. No que diz respeito aos números de polícia, os Sr.
Presidente informou que iria avaliar a possibilidade de criar um modelo tipo para a freguesia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 15-04-2015 a 17-06-2015 e
situação financeira da Junta de Freguesia;

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia e relativamente a educação e formação,
informou que o centro escolar de Vermoil foi posto a concurso público, salientando todo o trabalho
necessário para que fossem efetuadas ou preparadas todas as escrituras dos terrenos para o Polo. O
Sr. Presidente informou que a junta estava a organizar os ATL´s de férias.
No que diz respeito a saúde, informou que, em virtude de não existir técnico administrativo
no Centro de Saúde, a Junta de Freguesia disponibilizou uma das administrativas durante o período
da manhã ou da tarde durante o mês de julho. O Sr. Presidente explicou a reestruturação do talhão F
do Cemitério de Vermoil.
Quanto ao urbanismo, foram efetuadas algumas limpezas no jardim a Igreja velha. A junta
está a tentar resolver a questão dos monstros. Foram organizadas as brigadas de primeira
intervenção, estando todas as equipas devidamente equipadas e preparadas.
Relativamente a cultura, associativismo e ação social, o Sr. Presidente deu nota que estiveram
na telhada com um professor universitário da Universidade Nova de Lisboa e com a vereadora Ana
Gonçalves para serem efetuadas prospeções nas ruinas. O professor irá juntar uma equipa para as
prospeções que serão efetuadas, não nas zonas já descobertas, mas noutras zonas. Está previsto
iniciarem os trabalhos no mês de setembro e a Junta terá que lhes arranjar alojamento. Foram
adquiridas 5 conjunto de bancos e mesas para o parque de merendas de Santo António e para a fonte
da Saúde. Decorreu uma reunião com o proprietário de um moinho que quer doar o edifício de modo
a ser reabilitado. O Sr. Presidente falou sobre a I feira de Artesanato de Vermoil, salientando a
afluência ao evento.
No que diz respeito a área social, o Sr. Presidente informou que foi contratada uma nova
animadora, tendo sido apoiada a contratação pelo IEFP. Vai ser efetuado no próximo dia 7 um novo
passeio sénior a cidade do Porto. O Sr. Presidente deu nota de algumas famílias carenciadas na
freguesia de Vermoil e deu nota das diversas ações efetuadas relativamente a este assunto.

No que diz respeito ao saneamento básico e abastecimento de águas, o Sr. Presidente foi
informado, pelo vereador Pedro Murtinho, que serão enviadas as comunicações para informar que já
é possível efetuar as ligações a rede de saneamento. Foi desobstruído o coletor de saneamento básico
que corre ao longo do rio Arunca. Quanto a Fonte da Saúde, a obra encontra-se concluída e a Junta já
efetuou um alargamento das zonas de estacionamento. Foram detetadas algumas anomalias que terão
que ser resolvidas.

2. Apresentação, discussão e votação do contrato interadministrativo a realizar entre o
Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil, para instalação de Espaço do Cidadão
na Freguesia de Vermoil;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que apresentou e explicou o
documento, salientando que representa um aumento de trabalho para os funcionários da junta, mas
também é uma forma de aproximar os serviços do cidadão. Salientou que os valores pagos são muito
baixos.
Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por unanimidade

3. Apreciação, discussão e votação da adenda ao acordo de colaboração interadministrativo
da Ranha de São João;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia explicou a adenda, sendo que a
alteração advém do acordo de colaboração entre a junta de freguesia e do município.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade.

4. Apreciação, discussão e votação de autorização de abertura de procedimento concursal;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que este procedimento
concursal vem na sequência do quadro de pessoal aprovado na assembleia de dezembro, na qual
já estava prevista a contratação por tempo indeterminado de 4 pessoa. Para a abertura do processo,
é necessária a aprovação da assembleia de freguesia.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade.

5. Período de intervenção do público assistente;

O Sr. Florentino Martins informou que, na Rua da Procissão vindo do lado do Outeiro da
Vinha, existe um abatimento perigoso. Em relação ao fontanário, deu nota que não fará sentido a
associação fornecer água para consumo, pelo que sugere que seja alterado para a rede do Município.
O Sr. Presidente informou que ocorreu uma reunião na rua da Procissão para resolver o problema.
Quanto a ligação da água ao fontanário, o Sr. Presidente sugeriu que, caso a Associação não entenda
fornecer água para o fontanário, esta deveria ser cortada. O Sr. Presidente, também sublinhou que
ainda não tinha providenciado a afixação de indicação de água impropria para consumo.

O Sr. Luis Ferreira solicitou esclarecimento sobre a estrada da Mata, salientando as bermas à
saída da ponte na ligação a freguesia das Meirinhas. O Sr. Presidente informou que existe um
processo de expropriação junto ao limite da freguesia. O Sr. Luis Ferreira questionou a junta no
sentido de saber se esta pretendia que a população fizesse um corte da via pública. O Sr. Presidente
informou que a Junta de Freguesia não tem qualquer delegação de competência sobre os trabalhos de
manutenção das vias e das bermas. O Sr. Manuel Sobreiro deu nota que a Junta de freguesia deve
referenciar essas situações. O Sr. Luis Ferreira informou a junta sobre as condições da estrada da
Mata a Venda Nova. Solicitou também a intervenção nalguns caminhos florestais que não se
conseguem utilizar. O Sr. Presidente deu nota que iriam colocar algum tout-venant na estrada da
Mata a Venda Nova. Quanto aos caminhos florestais, está previsto a passagem do trator nalguns
caminhos.

O Sr. Amadeu Santos solicitou que fossem corrigidos alguns problemas nas vias no alto da
Calvaria, nomeadamente alguns elementos de betão que deveriam ser sinalizados ou retirados. A esta
questão o Sr. Presidente deu nota que iria tentar resolver o problema.

O Sr. Isidro Alves, questionou sobre a possibilidade demolir a fonte para permitir a passagem
junto a casa da sogra. O Sr. Presidente deu nota que já está prevista a intervenção de modo a mudar a
caixa do contador da água.

O Sr. Manuel Pereira questionou sobre as águas pluviais e sobre as calçadas junto a sua casa.
O Sr. Presidente informou que a Junta disponível para fornecer a calçada e para fazer os trabalhos
das águas pluviais.

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário

