Ata número quatro de 2016

Ao trigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e desaseis, pelas vinte e uma horas,
por convocatória individual de vinte e um de setembro de dois mil e dezasseis 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 a presença de todos os membros da Assembleia de
Freguesia e de todos os 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

A Sr. Carlos Pinto leu um documento por ele preparado dando enfase as questões relativas as
ruínas romanas da freguesia de Vermoil, nomeadamente sobre o seu aproveitamento. Questionou a
junta de freguesia sobre o que iria fazer para as proteger e potenciar. Questionou a junta de freguesia
sobre o projeto de arranjos exteriores junto ao campo de futebol de Vermoil, nomeadamente sobre a
zona verde prevista no socalco do muro de suporte, sugerindo que fosse alterado para calçada.
Também questionou o executivo sobre o que estava previsto para o polidesportivo. Reivindicou o
açude para o rio Arunca de modo a potenciar a agricultura e perguntou a junta sobre o que conta fazer
para potenciar a agricultura. O Sr. Carlos Pinto deu nota da sua satisfação relativamente ao estado do
centro de Vermoil, mas questionou de quem foi a iniciativa de demolir a casa no centro de Vermoil e
quem suportou os custos. Solicitou ao executivo informações sobre a unidade de saúde prometida para
Vermoil. Informou o executivo sobre a necessidade de colocar iluminação na rua que dá acesso ao
cemitério do Outeiro da Ranha.

O Sr. Presidente da Junta de freguesia respondeu, informando que relativamente as ruinas
romanas que a Câmara Municipal contratou uma arqueóloga para efetuar mais prospeções. No entanto
o processo não tem corrido da melhor forma encontrando-se os trabalhos parados e desprotegidos. A
Junta de Freguesia irá continuar a efetuar diligências para que sejam retomados os trabalhos. Quanto
a zona desportiva, o Sr. Presidente informou que apesar do projeto de arquitetura estar concluído, foi
necessário proceder a algumas alterações de engenharia e também para acomodar alguns pedidos por
parte dos representantes da pista de radio modelismo. Estas alterações fizeram com que não fosse
possível ter o projeto aprovado em reunião de câmara. Quanto as zonas ajardinadas, o Sr. Presidente
informou que seria a Junta de Freguesia a manter essas zonas e que, tendo em conta as áreas já
impermeabilizadas, seria preferível manter em jardim. Já para o polidesportivo está contemplado a
colocação de um pavimento novo e que não está previsto o aumento das infraestruturas desportivas
para aquela área. Falando da agricultura, o Sr. Presidente informou que o Município efetuou uma
candidatura para promoção das zonas de regadio onde estão incluídos os regadios de Vermoil. O Sr.
Presidente tem promovido diversos contatos com os proprietários para que a junta de agricultores seja
retomada. Já relativamente a dinamização por parte da Junta de Freguesia apenas poderá passar por
algum apoio nas manutenções das acessibilidades e na promoção de alguns contatos. Quanto ao centro
de Vermoil, o Sr. Presidente deu nota da satisfação da população relativamente a iluminação LED.
Deu nota, também, que a demolição teve apoio da Junta de Freguesia e do Município de Pombal para
melhorar as condições de segurança da rede viária. Quanto aos custos da demolição, estes serão
suportados pela Câmara, assim coma a execução do passeio. O Sr. Presidente aproveitou para falar
sobre os estacionamentos no centro de Vermoil, informando que a forma como estão é a solução mais
segura e com mais lugares de estacionamento. Falando da Unidade de Saúde familiar, o Sr. Presidente
informou que continua a tentar que esta venha a ser uma realidade, mas este processo está em Standby
na administração de Saúde. Já relativamente a iluminação do cemitério da Ranha, o Sr. Presidente
informou que já lhe tinham dado nota dessa deficiência, sendo que irá solicitar a Camara a colocação
de iluminação pública.

O Sr Daniel Ferreira informou que existem algumas placas de toponímica na Ranha que estão
em falta e que foram colocados alguns contentores transversalmente no Outeiro da Ranha e que o seu
funcionamento é muito mais prático. O Sr. Presidente informou que a toponímica já estava prevista a
sua substituição e comunicou a resposta recebida da Câmara Municipal relativamente aos contentores
do lixo.
O Sr. Manuel Gomes solicitou esclarecimento sobre os trabalhos da rua da Esperança da
Palhaça e sobre as obras previstas no IC2. O Sr. Presidente informou que os trabalhos na rua da

Esperança já se encontram considerados nos trabalhos da empreitada em execução. Sobre as obras do
IC2, o Sr. Presidente deu notas das diligências efetuadas pela Junta de Freguesia e sobre os trabalhos
previstos para o concelho de Pombal.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 22-09-2016 e 20-12-2016 e
situação financeira da Junta de Freguesia;
Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia referiu que no que diz respeito a educação e
formação destacou a visita a Assembleia no passado dia 17 de dezembro ao centro escolar e enfatizou
a diferença que vai surgir com a utilização deste equipamento. Salientou também o curso de
informática para sénior que decorreu na freguesia.
Quanto a Saúde, o Município de Pombal promoveu o diagnóstico social da Saúde, onde o executivo
voltou a indicar que se podem disponibilizar o edifício da Junta de Freguesia ou a associação de
dadores de Sangue do Outeiro da Ranha para receber a unidade de Saúde Familiar.
Urbanismo espaço público e meio ambiente, foi concluída a pintura dos três cemitérios da
Freguesia. Salientou as diversas reuniões ocorridas para desenvolver o projeto dos espaços verdes da
zona desportiva de Vermoil, assim como da limpeza efetuada nos terrenos para que fosse possível
executar o levantamento topográfico. Deu nota da resposta por parte da GNR sobre a monotorização
do contentor dos monstros. Referiu a plantação de árvores autóctones na freguesia que teve a
participação das crianças das escolas. Referiu as condecorações efetuadas aos membros das brigadas
de primeira intervenção.
Falando do associativismo, cultura e apoio social, o Sr. Presidente salientou a realização do Bodo
das Castanhas e a afluência ao evento. Sublinhou o fato de se ter editado mais um numero do Noticias
de Vermoil. A freguesia foi contemplada com a apresentação de uma peça de teatro do Inatel na sala
da filarmónica. Informou que ainda não estavam reunidas todas as condições para que o moinho fosse
doado ao Município, mas que este processo estava na fase final. Fez referência ao crescimento do
número de utilizadores da pista de radio modelismo. O Sr. Presidente deu conhecimento do projeto
que filarmónica Vermoilense se propõe a efetuar, assim como as reuniões que ocorreram para que o
Município de Pombal apoie a obra. Foi efetuado o diagnostico social da freguesia e foi sugerido que
fossem criadas comissões sociais inter-freguesias, financiando o município um técnico especializado
para esta questões sociais.

No que se refere ao saneamento básico e água de rede, foram acompanhados as várias empreitadas
em curso na freguesia e foi inaugurada a fonte da saúde.

Já na rede viária e pedonal, continua a execução dos passeios na estrada principal dos Matos da
Ranha, faltando a estrada do Moinho da Mata a Vermoil que está incluída no presente contrato. Foram
desenvolvidos os contatos para permitir o alargamento da estrada de Soure, sendo que os trabalhos já
estão em fase de conclusão. O Sr. Presidente deixou uma nota de agradecimento aos populares que
permitiram efetuar os alargamentos. O executivo informou que tem existido conversações com o
Município para efetuarem asfaltamentos das estradas da freguesia, sendo que estes trabalhos serão
efetuados durante o ano de 2017. O Sr. Presidente comunicou as estradas que serão asfaltadas. Foi
discutida a situação da rua do Vale Travesso. O executivo informou que decorreu uma reunião com o
Município de Pombal para definição do plano plurianual.
O Sr. Presidente descreveu a situação financeira da Junta de Freguesia.

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento, Tabela e
Fundamentação Económico-financeira das Taxas, Licenças e Outras Receitas da
Freguesia de Vermoil para 2017
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que não é proposta qualquer
alteração as tabelas do ano anterior.
Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade e por minuta
3.

Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2017;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou o mapa de pessoal para

2017. O proposto é igual ao apresentado em setembro.

Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por unanimidade e por minuta.

4. Apresentação, discussão e votação da proposta das grandes opções do plano e plano
plurianual de investimento para o biénio de 2017-2018;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia solicitou permissão para apresentar
os diversos planos e o orçamento em simultâneo sendo postos a votação em separado. Assim o Sr.

Presidente começou por explicar o orçamento para o ano de 2017, salientado as obras relativas aos
passeios e as verbas que servirão para transportar as crianças. Salientou, também, as “férias Altamente”
que estão previstas. Estão consideradas verbas para a reabilitação de uma habitação de uma família
carenciada. Está previsto em orçamento, o apoio jurídico para definição dos limites da Freguesia de
Vermoil e a freguesia de Carnide. Assim como, verbas para as fachas de gestão de combustível e para
limpeza de algumas linhas de água. Estes trabalhos serão delegados pela Câmara Municipal. Estão
previstas verbas para requalificação da toponímica e para requalificação da fonte do Casal Pernes e da
Fonte das Barreiras, assim como a requalificação do parque de merendas de Santo António das
Pinheiras. Relativamente ao apoio das coletividades, as verbas são superiores, devido ao apoio a
Filarmónica Vermoilense. O Sr. Presidente alertou para a possibilidade de existirem alguns acordos
que ainda poderão ser assinados com o município, sendo que poderá ser necessário promover um
orçamento retificativo.
O Sr. Carlos Pinto solicitou informação sobre o valor de trinta e sete mil euros da rubrica relativa
a conservação de bens imobiliários. O Sr. Presidente informou que nesse valor está incluído os valores
para a reabilitação da habitação da família carenciada. Também foi solicitado esclarecimentos sobre
os vinte e cinco mil euros da rubrica de trabalhos especializados, sendo que o Sr. Presidente informou
que parte dessa verba é para cobrir as despesas relativas as atividades extracurriculares e as despesas
da “férias Altamente”. O Sr. Carlos Pinto questionou como foram calculadas as necessidades de
transporte para os alunos do centro escolar, tendo o Sr. Presidente explicado as várias questões relativas
a decisão do executivo. O executivo foi questionado sobre o porquê de não existirem previsões para o
ano de 2018. O executivo informou que, devido ao facto de no ano de 2018 existir um novo executivo,
concluíram que não deveriam condicionar o novo executivo. Foi sugerido e aceite por todos a alteração
do nome documento de modo, para apenas fazer referencia ao ano de 2017.
Não havendo mais pedidos de esclarecimentos e alterando-se o nome do documento, foi colocado
a votação tendo sido aprovado por unanimidade e por minuta
5. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o orçamento da receita e
despesas para o ano financeiro de 2017;

Tendo sido apresentado o orçamento no ponto anterior e não havendo mais pedido de
esclarecimento, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade e por minuta.

6. Proposta da junta de freguesia para o regulamento de distinções honorificas da Freguesia
de Vermoil.

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia apresentou e explicou o regulamento. O
Sr. Presidente informou que este documento ratifica as condecorações entregues no dia 28-10-2016.

O Sr. Presidente da Assembleia deu nota da necessidade e da pertinência deste documento.

Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por unanimidade e por minuta.

7. Período de intervenção para o público assistente,

O Sr. Florentino Martins, questionou o executivo sobre a limpeza das valetas no Outeiro da
Ranha e sobre as saídas e entradas do Restaurante São João. O Sr. Presidente informou que já estavam
a ser limpas as valetas no Outeiro da Ranha. Já relativamente ao parque de estacionamento do São
João o Sr. Presidente informou que as alterações advêm da exigência das Infraestruturas de Portugal e
o proprietário.
O Sr. Amadeu questionou sobre o porquê de terem sido os contribuintes a pagarem a demolição
e a execução do passeio da casa no centro de Vermoil. O Sr. Presidente explicou as razões pelas quais
o município decidiu efetuar estes trabalhos.

Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira declarou
encerrada a sessão desejando um bom ano novo a todos os presentes, lavrando-se a presente ata que
vai ser devidamente assinada.

O Presidente
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