Ata número um de 2014

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas
e trinta, por convocatória individual de dezassete de abril de dois mil e catorze 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.

Deu-se início à reunião de assembleia, com todos os membros do Executivo da Junta de
Freguesia presentes.

O Sr. Presidente solicitou a alteração do primeiro ponto e do terceiro ponto da ordem do dia
para “Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 21-12-2013 a 17-04-2014 e situação
financeira da junta” e “Apresentação do inventário de Bens Móveis da Freguesia de Vermoil”,
respetivamente. Não havendo nenhum elemento da Assembleia a opor-se a está alteração, procedeuse a retificação da ordem de trabalhos.

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 de ata da reunião e questionou a
assembleia sobre a existência de alguma questão relativamente a ata.

O Sr. Carlos Pinto deu nota que, na sua opinião, existiam alguns pontos e valores por ele
abordado na reunião anterior que não foram transcritos para a ata, mas informou que não seria
motivo para votar contra ou para se abster.

Não havendo mais nenhum pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada
por unanimidade

2. Intervenções na generalidade.

O Sr. Carlos Pinto lamentou a que a documentação de apoio para a presenta assembleia tenha
sido enviada com pouco tempo para ser devidamente analisada. O Sr. Presidente da Junta informou

que a convocatória é efetuada com dez dias de antecedência e a documentação de apoio é enviada
normalmente com quarenta e oito horas de antecedência. No que ser refere a esta assembleia, grande
parte da documentação foi remetida no dia vinte e quatro de abril, tendo sido complementado no dia
vinte e seis de abril com a atividade da freguesia. O Sr. Presidente deu nota que, no caso desta
assembleia, que entre os dias dos envios da documentação e a própria assembleia, não houve
qualquer dia útil fruto dos feriados existentes.

O Sr. Daniel Ferreira questionou sobre a obrigatoriedade dos moradores do Outeiro da Ranha
em se ligarem a rede de abastecimento da Câmara Municipal, solicitou que a Junta verificasse a
sinalização vertical nas estradas dos Matos da Ranha e solicitou intervenção na rua da feteira visto
existirem alguns abatimentos que surgiram nos traçados da rede de águas residuais.

O Sr. Presidente informou que a ligação a rede de abastecimento de água municipal é
obrigatória desde que esteja a menos de 30mt das habitações. O Sr. Presidente informou que, nalguns
casos, o pagamento poderá ser efetuado 12 meses, sendo necessário para isso efetuar requerimento
ao presidente da Câmara Municipal de Pombal. Em situações normais o pagamento poderá ser
efetuado em prestações de até 6 meses. O Sr. Presidente informou que as associações que fornecem
água nos Matos da Ranha e na Ranha de Cima não poderão fornecer água para consumo humano,
devendo acautelar que a água só será usada para fins agrícolas ou de jardinagem.

O Sr. Florentino Martins informou que houve uma reunião entre a associação de
melhoramentos do lugar de Outeiro da Ranha e a Câmara Municipal de Pombal em que foi
comunicado que até julho ou agosto do presente ano, o concelho terá cobertura total de
abastecimento de água. O Sr. Florentino Martins deu nota da insatisfação de alguns membros da
associação quanto ao fato de muitas habitações do concelho não estarem ligadas a rede de
abastecimento do município, contrariamente a obrigatoriedade anteriormente referida. A Câmara
Municipal informou que as habitações são obrigadas a efetuar a ligação de rede de abastecimento
sendo que a coima poderá ser, para pessoas singulares, entre quinhentos e mil e quinhentos euros, já
para pessoas coletivas pode ascender até quarenta e cinco mil euros. O Sr. Florentino Martins deu
nota do seu receio que a ERSAR possa promover a fiscalização nas habitações para verificar a
existência do ramal de abastecimento de águas. O Sr. Manuel Gomes informou que no caso da
Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da Ranha os sócios foram informados que á agua deixa
de ser considerada boa para consumo humano.

O Sr. Américo Marques informou que na estrada junto ao rio, as caixas de esgoto aí existentes
não têm tampas, questionou a Junta de Freguesia sobre as intervenções na rua da Serrada e sobre a
casa nas Soalheiras que se encontram em perigo de ruir. O Sr. Presidente deu nota que já informou a
Câmara Municipal sobre o furto das tampas e informou que, relativamente as intervenções na rua da
Serrada, estas ainda se encontram no mesmo ponto do referido na reunião anterior. Quanto a casa nas
Soalheiras espera-se ação por parte do proprietário.

O Sr. Carlos Pinto questionou a Junta de freguesia sobre a sinalização horizontal efetuada no
centro de Vermoil, dando conta que nalguns pontos a largura da faixa poderá dificultar a passagem
dos veículos. O Sr. Presidente informou que no ponto em concreto será alterada a localização do
poste existente facilitando assim a passagem de veículo, também informou que os trabalhos ainda
não estão concluídos pelo que caso se verifique a necessidade de alterar algo para melhor a
sinalização ainda poderá ser modificado.

O Sr. Manuel Gomes questionou a Junta de Freguesia sobre algumas situações, nos Matos da
Ranha, em que as árvores estão a dificultar a passagem de veículos e solicitou informação de como
se procedia a recolha dos oleões. O Sr. Presidente informou que quanto às árvores, a Câmara
Municipal já notificou os proprietários das árvores em causa que efetuaram por duas vezes o
desbaste das árvores. O Sr. Manuel Gomes Informou que para além das já aprumadas, existem mais
alguns casos na rua da Feteira. Quanto aos oleões o Sr. Presidente deu nota que este projeto foi
iniciado com um estudo de uma turma do colégio João de Barros e que existe recolha dos resíduos,
mas o esquema preconizado não estão a funcionar devidamente, assim o Sr. Presidente propõe-se a
rever esta situação de modo a melhora-la.

O Sr. Manuel Gomes solicitou informações sobre o herbicida que a Junta de Freguesia tem
vindo a utilizar no controlo da vegetação nas valetas e questionou sobre a acumulação de águas junto
a casa do Sr. Marto nos Matos da Ranha. O Sr. Presidente informou que o referido herbicida não tem
efeito sobre os animais e os humanos e explicou o funcionamento do produto. Também informou que
a Junta apenas optou pela utilização do herbicida em virtude da dificuldade em manter as valetas
limpas, já que os equipamentos e os manobradores destes não têm sido alocados a freguesia de
Vermoil por causa diversas. Quanto a acumulação de água o Sr. Carlos Santos informou que já tem
sido feitas algumas intervenções na zona, mas que a acumulação referida não era do seu
conhecimento e que irá verificar a origem do problema.

A Sr. Ana Paula Costa questionou a Junta de freguesia poderia retirar a nespereira existente no
Pocejal, já que está seca e questionou sobre a resolução dos problemas da lomba existente. O Sr.
Presidente informou que a junta de freguesia iria retirar a nespereira. Relativamente a lomba
existente no Pocejal, o Sr. Presidente informou que o técnico da câmara municipal já se deslocou ao
local e que identificou a solução dos problema, encontrando-se agora a junta a aguardar a resolução.

A Sr. Elisabete Mota deu nota que na estrada da Mata existe um aqueduto que se encontra
praticamente entupido devido a alguns deslizamentos de terras, havendo necessidade da sua limpeza
antes do próximo inverno, também informou que, no terreno junto a casa dos seus pais, devido a ao
crescimento das ervas, a visibilidade é reduzida, tendo havido alguns problemas com o trânsito e
questionou a Junta de Freguesia sobre a falta de pagamento dos membros das mesas de votos das
eleições autárcicas. O Sr. Presidente informou que apenas após recebimento por parte da câmara
municipal será efetuado o pagamento aos membros das mesas de votos, quanto ao aqueduto e a falta
de visibilidade na estrada da Mata, o Sr. Presidente tomou nota dos trabalhos necessário no sentido
de efetuar os mesmos.

O Sr. Carlos Pinto solicitou informação sobre o polo escolar. O Sr. Presidente solicitou que a
informação fosse dada no ponto relativo a atividade da freguesia

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 21-12-2013 a 17-04-2014 e
situação financeira da junta;

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia, salientou relativamente a educação e
formação, que a junta de freguesia tem continuado a assegurar o acompanhamento e vigilância das
crianças das 8h30 as 18h00 nas primárias, as AEC, os almoços das escolas. O Sr. Presidente
informou que os dispensadores de água, devido a conclusão da rede de abastecimento da água, foram
retirados das escolas. O Sr. Vereador da educação efetuou a visita as escolas da freguesia e a junta de
freguesia acompanhou essa visita. Foi realizada reunião com o Centro Social Júlio Antunes para
acordar uma redução nos custos dos almoços das escolas. O Sr. Presidente deu nota que com a
redução de alunos, também os valores transferidos para apoio as escolas é reduzido, mantendo-se
grande parte dos custos e que estes custos são uma parcela importante do orçamento da junta.

Quanto ao polo escolar o Sr. presidente informou que estão a ser avaliados três projetos, sendo
que será avaliada e escolhida a melhor opção. Comunicou que o Sr. Presidente da Câmara já efetuou
reuniões com os proprietários dos terrenos para fazer propostas de compras. Quanto a prazos, a obra
terá inicio ainda este ano sendo previsível a sua inauguração no decorrer do ano letivo 2015/2016.

Foram efetuadas alguns melhoramentos na escola primária de Vermoil, sendo que estes ainda
não estão totalmente concluído prevendo-se a sua conclusão durante os meses de junho e julho.

A junta de freguesia tem promovido alguns cursos de formação com apoio da ETPSicó na
escola primária de Vermoil, na Associação de dadores de Sangue do Outeiro da Ranha e na
Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da Ranha, ficando por parte do Sr. Presidente um
agradecimento a estas associações. A Sr.ª Maria Eugénia partilhou as reacções dos diversos
intervenientes das formações e informou que nalguns caso não foi possível convocar alguns inscritos
devido aos critérios definidos pelo POPH. A Sr.ª. Elisabete Mota informou que a Sr. Emília
disponibilizou-se para poder prestar formação de corte e confeção. A Sr.ª Maria Eugénia informou
que esse curso já está previsto e que as inscrições têm sido em número reduzido.

Quanto ao urbanismo, espaços públicos e ambiente, o Sr. Presidente destacou a conclusão da
revisão do PDM, já se encontrando em vigor. A junta de freguesia tem vindo, em conjunto com os
técnicos da Câmara, a informatizar os números de portas, nome de ruas e códigos postais para
definição dos mesmos. Foi substituído o telhado da capela do cemitério da Ranha de São João e estão
em curso as instalações sanitárias públicas nos cemitérios de Vermoil e da Ranha de São João.
Decorreram reuniões com técnicos da Câmara e do ministério da agricultura para definir as soluções
a aplicar no caso das palmeiras que foram atacados pelo escaravelho vermelho, dando de seguida
apoio ao abate de três palmeiras e no tratamento de uma palmeira na escola. O Sr. Presidente deu
nota que a junta tem estado em parceria com a proteção civil a prepara a época de incêndio, estando
previstas formações para as equipas de intervenção. Foi efetuada visita a fonte da saúde com o Sr.
Presidente da Câmara, onde ficou definido o lançamento de concurso público para execução do
projeto.

No que diz respeito ao associativismo e ação social, tem sido feito a gestão do site da junta de
freguesia. O projeto CLDS+ projeto rosa-dos-ventos promoveu uma secção de esclarecimento sobre
associativismo com as coletividades da freguesia. Efetuou-se reunião como escritor Paulo Moreira
sobre temas de âmbito cultural de interesse da Freguesia de Vermoil. Foram distribuídos doze

cabazes por algumas famílias carenciadas da freguesia. Foram apresentados a vereadora da ação
social da Câmara Municipal dois casos críticos de famílias carenciadas. O CLDS+ promoveu dois
workshops, sendo um destinado a desempregados e o outro para empresário sobre incentivos
disponíveis. Têm sido realizadas várias atividades sénior com a ajuda do animador que se encontra a
efetuar estágio na Junta de Freguesia. A Sr.ª Eugénia Rodrigues deu nota da aceitação e satisfação
dos participantes nas atividades, assim como dificuldade em convencer outros idosos a participarem
nas atividades.

Quanto ao saneamento básico o Sr. Presidente deu nota que na Palhaça, a empresa que se
encontra a efetuar o saneamento tentou iniciar o asfaltamento, mas como ainda não tinha autorização
por parte dos técnicos da Câmara Municipal, os trabalhos foram interrompidos. Apenas serão
reiniciados quando estiverem verificados e reparados todos os coletores.

No que se refere a rede viária, foi efetuada a sinalização vertical, não estando ainda concluída
a totalidade visto que as marcações em falta terão que ser efetuadas manualmente. O Sr. Presidente
deu nota que foram acrescentadas meias rotundas junto a igreja velha de modo a permitir efetuar
inversão de marcha. Foram feitas as limpezas nos Matos da Ranha assim com na estrada do Matos da
Ranha a Vermoil e no centro da freguesia. O Sr. Presidente deu nota da reunião ocorrida com o Sr.
vereador sobre alguns trabalhos na rede viária da freguesia, nomeadamente sobre asfaltamentos. Os
próximos trabalhos desta natureza são a rua da Canavieira desde o Rito ao limite da freguesia assim
como alguns trabalhos na Calvaria.

Quanto a administração e equipamento, a junta realizou uma candidatura junto do IEFP para
o estagiário remunerado que se encontra a coordenar as atividades seniores e será responsável pelas
atividades para crianças no período das férias escolares. Foi também aceite uma pessoa em regime de
estágio curricular não remunerado. O Sr. Presidente informou que a Patrícia deixou de fazer parte do
quadro da Junta.

O Sr. Carlos Pinto questionou o Sr. Presidente por não ter referido nada sobre a saúde e sobre
a agricultura, ao que o respondeu que relativamente a saúde apenas foram feitos pequenos trabalhos
de manutenção, quanto a agricultura efetuadas diligências junto do município para serem informados
sobre o desenvolvimento do projeto do açude e foi disponibilizado o espaço da sede para efetuar as
candidaturas do IPAR. O Sr. Presidente informou que existe pouca procura dos apoios do IPAR.

2. Apresentação, discussão e votação da prestação de Contas da Freguesia de Vermoil do
ano 2013;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que deu nota que houve uma
execução na ordem de 70% na receita e 60% na despesa. Existiu uma redução significativa devido a
não contratação de um empréstimo e devido a redução dos valores das AEC’s e refeições, já que
houve uma grande redução de alunos nas escolas. Também no que diz respeito a obras, não foram
efetuadas algumas obras previstas já que não foram conseguidas a verbas necessárias.

Carlos Pinto solicitou informação sobre o porquê de não terem recebido as verbas referentes
ao IMI, sobre terem apenas recebido 68% dos 27.000,00€ previstos para as AEC´s . Questionou
sobre terem previsto receber 56.000,00€ e apenas se recebeu 4000€ relativamente ao B@M e sobre o
porquê de terem atrasado o pagamento ao município das verbas referentes ao B@M. Solicitou
informação sobre se o gasóleo para o aquecimento da creche é pago pela Câmara Municipal, já que
segundo informações obtidas, a Câmara Municipal terá efetuado um pagamento. No que diz respeito
a despesa, questionou não terem gasto mais na manutenção dos espaços público, já que estavam
previstos 16000€ e apenas foram gastos 9000€.

O Sr. Presidente informou que foi solicitado as finanças o porquê de não terem recebido as
verbas relativas ao IMI. Ainda não foi recebida qualquer resposta por parte das finanças. O Sr.
Presidente julga que será um erro e que será corrigido em breve. No que diz respeito a AEC´s, a
redução de receita fica a dever-se a redução de alunos na freguesia e a redução da verba por cada
criança. Quanto a receita do B@M, a redução fica ao modo de lançamento, já que estes valores não
devem passar pelo orçamento, sendo apenas operações de tesouraria, situação corrigida pela empresa
que presta o serviço de auditoria à Freguesia de Vermoil. Relativamente ao atraso do pagamento das
verbas do B@M ao município, o Sr. Presidente informou que a Junta não tinha tesouraria para fazer
face aos valores em causa, dado que Camara Municipal tinha alguns pagamentos em atraso perante a
Junta. O Sr. Presidente informou que a Junta não recebeu qualquer verba para pagamento de gasóleo
para a creche de Vermoil. O Sr. presidente informou que não se conseguiram fazer todos os trabalhos
previstos e inclusive foram feitos outros que não estavam previstos. Foi dito pelo Sr. Presidente que
os orçamentos da Junta de Freguesia partem de suposições que podem não se verificarem, por
exemplo o número de crianças nas escolas. O orçamento do corrente ano foi o primeiro em que a
Câmara identificou as verbas que a partida irá disponibilizar a Junta.

A Sr. Carlos Pinto questionou o gasto de 12500,00€ relativos aos trabalhos na escola do
Tojal, já que a escola é propriedade da Câmara Municipal. O Sr. Presidente informou que os
trabalhos foram efetuados pela Junta porque a Câmara cabimentou verbas que atribuiu a Junta para
efetuar os trabalhos. Quanto a comissão social, o Sr. Carlos Pinto, questionou o porquê de apenas se
ter gasto 500€ e estarem previstos 8000€. O Sr. Presidente informou que a política da junta tem
vindo a ser alterada e tem-se vindo a reduzir estas verbas. Quanto aos valores de 2013 foi esclarecido
que estava previsto 500€ e foram gastos 410€, o que da uma execução de aproximadamente 80%. Foi
questionado pelo Sr. Carlos Pinto o porquê de não ter sido gasto nenhuma verba em parque e jardins.
O Sr. Presidente confirmou que não foram feitos quaisquer investimentos em parque e jardins.

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por maioria com as abstenções do Sr. Carlos Pinto e da Sr.ª Elisabete Mota.

3. Apresentação do inventário de Bens Móveis da Freguesia de Vermoil;

O Sr. Carlos Pinto solicitou informação sobre a aquisição de mais um veículo. O Sr.
Presidente informou que o veículo que a Junta possui já tem alguns anos e está em más condições
pelo que tem que ser substituído.

4. Apresentação, discussão e votação da proposta para Acordo de Execução a realizar entre
o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para o quadriénio 2014/2017;

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de
Freguesia, que informou que a delegação de competências da Câmara às Juntas de Freguesia é um
procedimento que tem um histórico de 20 anos. Para o novo acordo para o presente quadriénio,
realizaram-se diversas reuniões entre o presidente da câmara municipal de Pombal e todos os presidentes
de junta. Na sequência destas reuniões negociais foi redigido um novo contrato em que, na opinião do Sr.
Presidente da junta, que permite às juntas prestar um melhor serviço público. A juntar à delegação de
competências, para reduzir as desigualdades entre as freguesias, a câmara partilhará verbas das energias
eólicas por todas as freguesias que até aqui não recebiam qualquer valor. Verba que será dividida pelas
juntas em valor proporcional ao FFF. Concretamente as 5 freguesias que até agora recebem 70% das
verbas da energia eólica, mantém essa regalia, enquanto pelas restantes o município de Pombal, partilhará
os seus 30% pelas outras que não têm esta verba. Quanto a delegação de competências, foi retirado a
manutenção das vias principais de ligação. Foram distribuídos mais meios humanos para as freguesias.

Também fica da competência da Junta os trabalhos de manutenção das escolas e vários equipamentos
públicos. Já relativamente aos meios financeiros, a Câmara aumentou a distribuição de fundos de 35% do
FFF para 40%. O Sr. Presidente foi dando nota das competências que foram mantidas. O Sr. Presidente
informou que foram alteradas as condições de pagamento relativas ao B@M. Ficaram alocados quatro
cantoneiros para os trabalhos na freguesia.
O Sr. Manuel Gomes questionou sobre se a junta terá que passar o pessoal cedido pela Câmara
Municipal para o quadro da Junta de Freguesia. O Sr. Presidente informou que o Município pretende não
aumentar o quadro da Câmara Municipal, podendo proceder a contratação de outro tipo de funcionários.
O Sr. Presidente sublinhou que este aumento de funcionários e de verbas irá aumentar a
responsabilidade de Junta de Freguesia e a capacidade para prestar um melhor serviço à freguesia. Foi
indicado que o Município pretende que as diversas Juntas se organizem entre elas para gerir o parque de
máquinas em conjunto.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado à votação a proposta para Acordo de Execução
a realizar entre o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para o quadriénio 2014/2017, tendo sido
aprovado por unanimidade, tendo sido aprovado por minuta por unanimidade.

5. Apresentação, discussão e votação da proposta para Contrato interadministrativo a
realizar entre o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para o quadriénio
2014/2017;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia deu nota que este contrato é um
complemento ao documento do acordo de execução, informou que este prevê, entre outros o apoio do
município de Pombal para a realização de um estágio profissional anual, que é financiado em 80% pelo
IEFP e 20% pela junta de freguesia. Dos 20% que cabem a Junta de Freguesia, cerca de 3000,00€, 2000€
são financiados pela Câmara Municipal, cabendo apenas 1000€ a Junta de Freguesia.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado à votação a proposta para Contrato
interadministrativo a realizar entre o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para o quadriénio
2014/2017 votação tendo sido aprovado por unanimidade, tendo sido aprovado por minuta por
unanimidade.

6. Período de intervenção do público assistente.

Foi dada a palavra ao Sr. Amadeu Santos informou que, quando se vem de São Simão e se
entra na freguesia de Vermoil a placa de indicação de freguesia está derrubada. Deu nota que, junto
ao corte para os Cadavais, existe a necessidade de efetuar alguns trabalhos no aqueduto, logo a seguir

a reta, perto da pecuária deve ser feito um corte na valeta na reta para permitir o escoamento para a
valeta. Pediu que, no alto da canavieira, fosse efetuado um aqueduto. Questionou o Sr. Presidente
sobre o porquê de na rua da Lapa estarem constantemente a serem reparadas as condutas das águas.
O Sr. Amadeu Santos também solicitou a manutenção em diversas ruas empedradas. O Sr. presidente
informou que na Canavieira, o saneamento básico não será feito por ora, devido a algumas
dificuldades do ponto de vista técnico, assim está previsto o asfaltamento da rua. O Sr. Presidente da
Câmara disse que só passado 7 anos se poderia efetuar o saneamento. Quanto a execução do
aqueduto, esse pedido já foi comunicado aos técnicos da Câmara. Quanto aos trabalhos na rua da
Lapa, o Sr. Presidente deu nota que a conduta tem tido diversas roturas que poderão advir de
problemas de pressão ou de deficiências nos materiais. O Sr. Presidente concordou que deveriam ser
efetuadas algumas manutenções nas referidas ruas.

O Sr. Adelino Pereira questionou o Sr. Presidente sobre a possibilidade de se fazer um
estacionamento junto ao António Gloria. O Sr. Presidente informou que em tempo foi vinculado pela
junta a reformulação do largo da igreja onde estava previsto um estacionamento. Devido a
impossibilidade financeira de o fazer, foi retirado das grandes opções do plano. O Sr. Adelino Pereira
sugeriu que, na entrada do cemitério de Vermoil, fosse corrigido o pequeno ressalto existente.
Sugeriu a colocação de lancil, do lado do ribeiro, na rua junto ao campo de futebol de modo a
encaminhar devidamente as aguas pluviais. Deixou a sugestão de fazer um festival de folclore
durante o Bodo das Castanhas. Questionou a junta de freguesia sobre a resolução da parede do
Miguel David na rua do cemitério. Informou que os oleões das Meirinhas já são diferentes dos
utilizados em Vermoil. Manifestou o seu agrado com a sinalização executada em Vermoil. Informou
que o ribeiro junto ao Herminio encontra-se quase entupido. Já que o Concelho está todo
intervencionado, relembrou que não queria ficar sem saneamento. Solicitou intervenção numa árvore
junto da escola de Vermoil que está tombada para a estrada dificultando a passagem. Sugeriu que
fossem colocadas placas com publicidade das empresas da freguesia junto ao IC2. Solicitou a
colocação de placar indicativo da freguesia de Vermoil no Outeiro da Cruz.

O Sr. presidente informou que quanto ao pequeno ressalto na entrada do cemitério, a junta irá
corrigir o problema. Já quanto a colocação do lancil, poderá ser uma solução, mas que o saneamento
pluvial da feira dos sete encontra-se totalmente entupido por alguém que lá colocou um saco de
cimento e assim toda a água se encaminha para o ribeiro. Quanto ao festival de folclore, o Sr.
Presidente informou que em edições passadas já foi equacionada essa hipótese, mas devido aos
custos associados foi abandonada. O Sr. Presidente informou, que a intervenção na rua do cemitério

poderá ser feita a custo prazo. Quanto ao ribeiro, o Sr. Presidente deu nota que já tinha reunido com a
proteção civil e com os técnicos da ARH, estes confirmaram que o muro estava licenciado e que
impede a limpeza do ribeiro, assim ficou equacionada a intervenção da Câmara para a limpeza do
ribeiro. Quanto ao saneamento para a casa do Sr. Adelino Pereira, o Sr. Presidente explicou como
será feita a ligação e que serão executados os trabalhos. O Sr. Presidente deu nota que a referida
árvore pertence a um privado, logo terá que ser este a fazer o desbaste. Quanto a publicidade no IC2,
o Sr. presidente informou que a junta passará a explorar a indicação comercial das empresas na
freguesia, com a exceção do IC2, havendo um modelo único para todo o concelho.

O Sr. Florentino Martins questionou de quem é a responsabilidade de esvaziar os ecopontos e
informou que o fontanário na rua principal está a ser abastecido pela Associação de Melhoramentos
do lugar do Outeiro da Ranha

O Sr. Presidente informou que a Valorlis é responsável pelo levantamento dos ecopontos.
Quanto ao fontanário será colocado a indicação de água impropria para consumo.

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

