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Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e

uma horas e trinta minutos, por convocatória individual de treze de junho de dois mil e

dezanove e edital afixado na mesma data,realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia
de Freguesia de Vermoil, na Sede da Associação de Santo António das Pinheiras, Casal
Lucas, na freguesia de Vermoil. O presidente da Assembleia iniciou a reunião, saudando
todos os presentes. De seguida, deu conta da ausência da primeira secretária, Patrícia
Gaspar, devidamente justificada por questões de saúde e propôs que esta fosse substituída
pelo membro da bancada da Assembleia, Roberto Neto. Não havendo oposição a esta
substituição, o referido membro assumiu o papel de primeiro secretário nesta reunião,
ficando responsável pela realização da ata. O presidente da Assembleia deu ainda conta
do pedido de substituição do membro da bancada da Assembleia de Freguesia, do PSD,
David Mendes, sendo que a mesa aceitou o pedido, sendo este substituído pelo membro
imediatamente a seguir na lista: Paulo Jorge Gameiro. Uma vez que ninguém se opôs,
Paulo Gameiro ocupou o seu lugar.
Depois de reorganizada a Assembleia, o presidente aludiu ao contentamento pelo facto
desta reunião rcalizar-se numa das associações da nossa freguesia, e explicou aos
presentes a descentralização das Assembleias de freguesia como forma de estar mais
próximo das associações e das populações, trazendo à discussão temas que são de todo o
interesse paru a comunidade vermoilense.

I - Período de Antes da Ordem do Dia
l. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior
Em termos de leitura, o presidente da Assembleia pediu que a mesma fosse dispensada,
Lrma vez que foi atempadamente remetida a todos os membros da Assembleia. Não
havendo inscrições, nem discussão, a ata n.o 2 de 2019 foi colocada avotação, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade.
2. Intervenções na Generalidade.
Procedeu-se ao registo de inscrições para as intervenções na generalidade por parte dos
membros da Assembleia, verificando-se a inscrição do Eng. Manuel Gaspar, que indicou
ao executivo ser útil aafixação das atas das reuniões da Assembleia na Junta de Freguesia,
para que pudesse ser lida por todos os que aí se desloquem. O presidente da Junta indicou
que toda a documentação é já publicada indicando na pâgina da Internet da Junta de
Freguesia, mas acolheu bem a proposta, referindo que as atas passariam a ser afixadas,
após a sua aprovação.
O presidente da Assembleia tomou apalavra, começando por agradecer à Associação de
Santo António das Pinheiras por acolher a reunião, e indicando de seguida concordar com
a disponibilizaçáo da ata paru o público, no balcão da Junta de Freguesia ou junto aos
editais.

II - Período da Ordem do Dia
l. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de l7-04-2019 a,12-06-2019,
e situação financeira da Junta de Freguesia.
O presidente da Junta de Freguesia tomou apalawa para destacar alguns dos pontos da
atividade da freguesia assim como a situação financeira da mesma. Começou por indicar
o curto intervalo de tempo entre esta Assembleia e a anterior, mas salientou alguns dos
pontos que considerou mais relevantes.
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Neste âmbito, no que diz respeito "AitâF foi apresentada a Formação para os F
funcionários do centro escolar de Vermoil sobre "Comportamentos nos momentos das
refeições" e "Segurança alimentar' como um ponto muito positivo para melhor servir os
alunos que frequenta o Centro Escolar.
No que diz respeito à Saúde, foi indicado ter sido pedido autorização para realizar obras
no centro de Saúde, nos dias 2510312019 e 3110512019 em reuniões com a Coordenadora,
Dra. Cristina Antunes e Dr. Rui Pedro Valente. A Junta continua a aguardar a resposta.
Relativamente às obras, foi referido a concessão do prolongamento do prazo para
conclusão do Açude, que tem tido total apoio do Município para avançar com as obras.

Quanto ao Urbanismo / Espaços Públicos / Ambiente, foi referido que as Brigadas
Autárquicas de Proteção Civil da Freguesia de Vermoil contam com quarenta e dois
voluntários, distribuídos por oito equipas de cinco elementos. O presidente agradeceu
publicamente aos voluntários pela sua disponibilidade. Referiu igualmente a realização
de um Festival de Sopas, cuja receita será investida na compra de equipamento para as

brigadas, a saber: quatro capacetes com óculos e uma agulheta regulável de caudal. O
equipamento deverá chegar no início do próximo mês.
Relativamente à Cultura / Associativismo / Apoio social foi salientado a organização do
décimo primeiro passeio sénior, que terá como destino Setubal. Foi referido que os quatro
autocarros destinados ao passeio se encontram já praticamente esgotados, apelando o
presidente para que quem pretenda se inscrever e ainda não tenha feito, que trate da
inscrição o quanto antes.
Neste ponto foi ainda referido o apoio à participação no banco alimentar de três
voluntárias da Freguesia de Vermoil, a D. Belmira Ferreira, D. Lúcia Simões e a D. Maria
da Conceição Mota. O presidente agradeceu às voluntárias a sua participação.
Foi igualmente referido aparceria com a Càmaru Municipal de Pombal na campanha de
solidariedade - Pombal solidário ajuda Moçambique, na recolha de géneros.
Procedeu-se ao pedido de inscrições para comentar a atividade da freguesia, não se

verifi cando inscrições.
O presidente da mesa da Assembleia salientou como muito positiva para comunidade do
Centro Escolar a formação dada aos funcionários. Manifestou a sua preocupação com o
facto de a Junta querer rcalizar obras de melhoramento no Centro de Saúde, e os
responsáveis centrais não o viabilizarem.
2. Apresentaçãoo discussão e votação de transferências de competências para as
freguesias
Relativamente a este ponto, o presidente da mesa da Assembleia solicitou ao executivo
da Junta esclarecimentos antes de proceder à votação. O presidente da Junta começou por
indicar aos presentes a legislação associada à transferência de competências e indicou que
a Assembleia tem que se pronunciar, pois caso não o faça, a transferência de competências
seria automaticamente aplicada no final do presente mês.
Referiu de seguida que as Juntas de freguesia de Concelho acordaram negociar com o
Município as condições para que tudo fique determinado até junho de dois mil e vinte,
para que entre em vigor no início de dois mil e vinte e um, e frisou que essa negociação
tem que ser bem pensada e feita com a tranquilidade necessária.
No sentido de melhor esclarecer os presentes do que está em causa, foi dado o exemplo
da gestão das eólicas no nosso Concelho, que numa fase inicial apenas beneficiava apenas
algumas freguesias, mas que neste momento, após negociações, todas têm beneficios da
sua exploração.
O presidente da Junta elencou as competências de licenciamento e autorizações que
passarão a ser da competência das Juntas de freguesia, referindo as contrapartidas
financeiras que o município tem neste momento com essas mesmas competências. Assim
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foi demonstrado que as contraparti¿u*ârffiâÑelo exercício das novas competências
serão muito reduzidas, não tendo as Juntas de freguesia, neste momento, capacidade de
assumir tais competências.
Procedeu-se à votação do adiamento até dois mil e vinte da aceitação da transferência de
competências para as freguesias, sendo aprovada por maioria com abstenção do Eng.
Manuel Gaspar.
A aprovação por minuta foi obtida por unanimidade.

3. Análise, apreciação e discussão da visita de trabalho, realizada à Freguesia de
Vermoil em 22-6-2019, por parte do executivo da Junta e dos membros da
Assembleia de freguesia.
O presidente da mesa da Assembleia começou por fazer um balanço muito positivo da
atividade e solicitou a inscrição para que os membros da Assembleia se pronunciassem.
Inscreveram-se o Eng. Manuel Gaspar, Leonel Lourenço, Eng. Paulo Almeida e Pedro
Pataco.
O Eng. Manuel Gaspar considerou a visita de excecional ajuda ao conhecimento dos
problemas e das virtudes da nossa freguesia. Elogiou as propostas do presidente da mesa
da Assembleia e considerou a atividade muito positiva. Salientou a necessidade de o
executivo da Junta concluir as propostas inscritas no programa eleitoral.
Leonel Loureço também indicou ter gostado da visita, e salientou a necessidade de insistir
na reativação do Ponto de abastecimento de âguaparuhelicópteros da Xieira. Questionou
ainda o executivo acerca da qualidade da água das fontes da freguesia, tendo o presidente
indicado que as fontes da freguesia cuja âgtn é controlada são a fonte Pereiro, Casal
Pernes e a fonte da Saúde.
O Eng. Paulo Almeida felicitou a ideia pelo facto de poder visitar a freguesia e verificar
aspetos negativos e positivos da freguesia. Reforçou a ideia que a Junta deveria avaliar
todas as propostas indicadas ao longo da visita. Propôs a repetição da visita anualmente,
pois considera muito importante verificar no local o trabalho que for sendo realizado.
Pedro Pataco também felicitou a iniciativo e indicou que a mesma deveria se repetir.
O presidente da mesa indicou a pertinência da visita aos locais, elencando aos presentes
os locais onde decorreram as visitas e alguns aspetos verificados nesses mesmos locais.
O programa da visita foi disponibilizado como documento prévio para esta reunião,
disponível para consulta pública.
O presidente da Junta referiu a iniciativa Bebés Vermoil dois mil e dezanove,
apresentando a brochura qiada e explicando aos presentes o teor da iniciativa, que
consiste em atribuir cem euros aos casais da freguesia que tenham bebés, parautilizar em
compras nos diversos comércios da freguesia que aderiram ao programa.

III - Período Depois da Ordem do Dia
1. TNTERVENÇOES DO PÚBLICO ASSTSTENTE.
Foram abertas as inscrições e respetivas participações do público assistente.
O Sr. João da Ponte Rodrigues da Mata do Tojal, questionou a falta de passeios e de
segurança da estrada da sua localidade, referindo o excesso de velocidade em que
circulam os veículos naquela via.
Relativamente às questões levantadas, o presidente da Junta referiu que as situações
expostas já foram apresentadas à Câmara Municipal, que respondeu indicando estar a
estudar medidas preventivas que aumentem a segurança dos utilizadores dessa via.

Quanto aos passeios, o presidente da Junta referiu que estão previstos e serão construídos
assim que possível.
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O Sr. Carlos dos Santos Branco ug.uOéâ,t$tñnidade de participar numa Assembleia
de freguesia, e, em representação da sua mãe, questiono acerca das obras realizadas para
asfaltar a estrada, que elevaram o nível desta prejudicando a habitação da sua mãe.
Referiu ainda que os trabalhos danificaram a estrutura da casa.
Relativamente a este assunto, o presidente da Junta referiu tratar-se de uma situação com
muitos anos, não tendo ocorrido durante a vigência do mandato deste executivo. No
entanto, indicou que iria solicitar à Càmara Municipal de Pombal o envio de técnicos de
que possam analisar a estrutura da casa e aferir eventuais responsabilidades.
João Pedrosa começou por referir que na última reunião tinha levantado a questão da
necessidade de adicionar ecopontos na localidade da Ranha, o que veio a verificar-se e
portante congratula-se com isso. No entanto, referiu que os mesmos foram instalados em
cima de passeios.
O presidente da Junta referiu que para ter melhores condições para colocação dos
ecopontos deveria haver cedência de terrenos para instalação dos mesmos, salientando,
no entanto, que a empresa que gere os ecopontos precisa de espaço para recolher o seu
conteúdo o que condiciona sua localização.
O Sr. Manuel Gameiro da Ponte solicitou ao executivo a realização de manutenção na
estrada Pais Serrados. O presidente da Junta esclareceu indicando que a estrada necessita
de nivelamento e que tal está dependente das máquinas da Câmara Municipal.
Paulo Gameiro questionou acerca de um muro de proteção para um poço, que está por
fazer. O presidente da Junta referiu que a Junta não tem capacidade financeira para
realizar a obra e por isso está dependente do município.
O presidente da mesa da Assembleia finalizou a reunião agradecendo a presença de todos
e frisou a questão relativamente à segurança rodoviária, indicando a necessidade de
manter o assunto na ordem do dia, criando condições de segurança nomeadamente na
construção de passeios pedonais e infraestruturas que forcem a redução da velocidade das
viaturas, solicitando ao executivo da Junta que procure junto do município a resposta
adequada para que melhore a segurança rodoviária nas estradas da freguesia e do
Concelho.
Não havendo nada mais a tratar, o presidente de mesa, Ilídio Manuel da Mota declarou
encerrada e a sessão, lavrando-se a presente ata que vai ser devidamente aprovada por
minuta e assinada
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