Acta número Cinco de 2005
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de 2005, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos, por convocatória individual de 20 de Dezembro e edital afixado na mesma
data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede
da Junta de Freguesia.

Aberta a sessão pelo Presidente de Mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, e feita a
chamada, verificou-se a falta do Sr. Luís Manuel G. Ferreira, dando-se de seguida início
à ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura / resumo do expediente recebido
O Sr. Presidente da Mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, deu conhecimento de alguma
correspondência recebida, como alguns postais de boas festas, e, deu conhecimento da
visita feita à Assembleia da República em representação da Assembleia de Freguesia de
Vermoil.

2º Intervenções na Generalidade
O Sr. Presidente da Mesa tomou a palavra para propor um voto de louvor à Junta de
Freguesia pelo apoio nas comemoração e cerimónia do 25º aniversário do falecimento
do Sr. Padre João Ferreira Órfão, sendo este aprovado por unanimidade.

A Sr. Sandra Ferreira alertou para a situação que se verifica nas junções de estradas da
Rua vinte e cinco de Abril dos Matos da Ranha, referindo que o tuvenant colocado para
remediar a situação não veio resolver o problema devido às chuvas que se assistiram.
Pede que se resolva a situação, ou que a junta de freguesia encontre uma forma de
pressionar para a sua resolução.

O Sr. Presidente da Junta, Ilídio da Mota, informou que é uma obra da responsabilidade
do construtor, Júlio Lopes S.A., e que já deu seguimento a um ofício para a Câmara
Municipal de Pombal, dando conhecimento do problema, pedindo que fosse resolvido.

O Sr. Manuel dos Santos Ferreira pediu que se verificasse a situação dos fios de luz nas
Ruas S. Vicente, Santa Clara, Feteira e Cinco Bicas e, alertou para o problema que se
verifica na rua das Escolas dos Matos da Ranha, onde já danificou o seu automóvel.
O Sr. Presidente da Junta informou que iria ver o que se poderia fazer com o intuito de
resolver os problemas por este levantados.

Não havendo nada mais a comentar, o Sr. Presidente da Mesa, Manuel Sobreiro
Ferreira, passou para o período da ordem do dia.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informação da actividade desenvolvida
desde o dia vinte e quatro de Outubro de dois mil e cinco

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que relatou a actividade da Junta desde a
tomada de posse:
Relativamente à situação financeira, o Sr. Presidente da Junta referiu que o anterior
executivo no acto da transição da junta deu conhecimento da situação financeira e da
Junta e transmitiu algumas dívidas que estavam por liquidar observando-se a chegada
de várias facturas que não tinham sido comunicadas, as quais após confirmação do
anterior executivo têm vindo a liquidar. Oportunamente, aquando da apresentação das
contas do ano 2005, irá aprofundar estas situações. De qualquer do modo entre o deve e
o haver o saldo deixado foi nulo.
Referiu que a Junta se deparou com uma situação menos agradável, pois em final de
mandato o anterior executivo lançou-se numa obra – bancadas e arranjos na zona

desportiva – a qual não era prioritária, nem do ponto de vista do actual executivo, nem
do ponto de vista da anterior assembleia, contudo, após os contactos desenvolvidos
entre a actual Junta e Sr. Presidente da Câmara a obra será oportunamente concluída.
Em relação ao saneamento básico que foi realizado na rua do Outeiro do Olival, o Sr.
Presidente referiu que a junta considera incorrecta e que levantou várias questões entre a
população, informando que esta obra foi aprovada em reunião de Junta e realizada pelo
anterior executivo, ficando pela parte do actual executivo o assunto encerrado.
Relativamente à Educação, na Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Vermoíl
foi fechado o lago, retirado o baloiço obsoleto, fixado o depósito de água, substituído o
vidro parido e procedeu-se á colocação de touvenant nos espaços susceptíveis de criar
lamas.
No Jardim-de-infância de Vermoil foi reparada a infiltração de água e colocado "pladur"
no tecto da dispensa.
Na Escola do Primeiro Ciclo do Outeiro da Ranha foi colocada iluminação exterior e no
Jardim de Infância do Outeiro da Ranha foram colocados dispensadores de papel e
realizadas pequenas reparações, bem como no jardim de Infância dos Matos da Ranha.
Procedeu-se à contratação de duas tarefeiras para a Escola do Primeiro Ciclo e jardimde-infância dos Matos da Ranha, e uma para a Escola do Outeiro da Ranha, através dos
programas ocupacionais da Segurança Social.
Foram substituídas as cadeiras na Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do
Outeiro da Ranha e foram atribuídos subsídios para compra das prendas de Natal para
todas as escolas da freguesia num total de cento e oitenta alunos.
Foi assegurado e oferecido o transporte das crianças para comemoração do dia da escola
e para ida ao cinema e foi assumido o pagamento da reparação da Tv do jardim-deinfância do Outeiro da Ranha.
Foram realizadas diversas reuniões com os encarregados de educação, com vista à
realização dos Prolongamentos e ATL’s, e para conhecimento das necessidades das
escolas, foi fornecido material para as escolas, como as pastas, tinteiros, papel, lenha,
entre outros.

Foi feita a decoração de Natal nas Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico da
Freguesia, Edifício da Junta e da Igreja Velha.
Está a decorrer a preparação das salas para prolongamentos em Vermoil e no Outeiro da
Ranha.
Em relação aos prolongamentos e ATL´s, o Presidente da Junta de Freguesia informou
que a Junta iria assegurar o funcionamento dos prolongamentos em Vermoil e no
Outeiro da Ranha a partir do dia dois de Janeiro de dois mil e seis, e que iria assegurar o
transporte para as crianças que pretendam frequentar os ATL nos Matos da Ranha.
Foi promovida e realizada a visita às Escolas com o Sr. Vereador da Educação Dr.
Fernando Parreira, com a Sra. Presidente do Agrupamento de Escolas Conde Castelo
Melhor Dra. Ilda, com o responsável pelo equipamento da Câmara Sr. Monteiro e com a
Animadora Sócio Educativa Sónia Fernandes, para conhecer e dar a conhecer as
carências nos estabelecimentos de ensino da Freguesia.
Foram desenvolvidos contactos e orçamentos para intervenção na Escola do Primeiro
Ciclo de Vermoil e na Escola do Primeiro Ciclo do Outeiro da Ranha.
As Escolas do Primeiro Ciclo e a Junta de Freguesia estão equipadas com computadores
com acesso à Internet através de banda larga, power line e com sistema de
comunicações Skype.
No parque da igreja velha foram retirados os baloiços, o escorrega e restantes materiais
que não estavam homologados e que eram perigosos para as crianças.
Foi solicitada a pintura de passadeira junto à Escola do Primeiro Ciclo do Outeiro da
Ranha.

No que diz respeito à Rede Viária, o Sr. Presidente da Junta informou que foram
fechados os buracos na estrada principal de Vermoil aos Matos da Ranha.
Foi feita a limpeza de estradas nas Oliveirinhas, Canavieira, Casal da Ordem, Calvaria,
rua Outeiro do Olival, Matos da Ranha e Mata Casal Galego.
Foi efectuada a limpeza de aquedutos e valetas no Outeiro da Ranha; Ranha de São
João, Matos da Ranha, Pedrosos, Soalheiras, Palhaça, Tojal, Gafaria, Olival, Moinho da
Mata e Chã.

Foram efectuados os seguintes empedramentos: Rua das Alminhas – Ponte Nova –
150mt; Rua dos Chões – Ponte Nova – 250mt; Rua da Esperança – Casal da Ordem –
400mt; Rua da Calçada – Casal da Ordem – 300mt; Rua da Serrada – Casal da Ordem –
200mt; Rua do Olival – Casal da Ordem – 100mt; Estrada das Oliveirinhas a Porto
Velho – Oliveirinhas – 800mt; Estrada da Cruz à Mata do Casal Galego – 2100mt; Rua
Casal Galego – 250mt; Travessa Santos – 100mt; Estrada principal da Ponte Nova ao
Pocejal – 3100mt.
Foram colocadas manilhas para as águas pluviais em algumas zonas entre o Outeiro da
Ranha e Venda Nova.
Foram mudados os postes no Outeiro da Ranha, que se encontravam na via de
circulação e foi solicitada a colocação de rail’s de protecção para a estrada da Ranha
junto ao “Pinho”.
Foi realizado um acordo de exploração de saibro na Calvaria por seis anos.
Foi Colocado touvenant nas concordâncias da rua 25 de Abril e na rua das Chãs nos
Matos da Ranha.
Foram acompanhadas as obras na estrada da Ranha e na estrada da Canavieira.
Foi iniciado o empedramento da estrada de Vermool à Ranha.
Foi realizada informação para a Câmara Municipal para o facto do empreiteiro Júlio
Lopes S.A. não ter terminado as obras nas Soalheiras, Pedrosos e Matos da Ranha. Já
que este apenas colocou o asfalto não tendo feita as valetas nem as concordâncias.
Decorrem as obras de saneamento básico e abastecimento de água, Outeiro da Ranha,
Ranha de São João, Outeiro da Vinha, Venda Nova e parte das Chãs.
Foi terminado o levantamento topográfico para o saneamento básico da estrada da Mata
do Casal Galego, esperando que em breve a Câmara Municipal coloque a obra a
concurso, quanto ao alargamento e asfaltamento da estrada só será feito após o
saneamento básico. Entretanto a Junta irá fazer uma intervenção nas bermas para
minimizar os problemas actuais.

O Sr. Presidente da Junta, informou ainda que foi realizado o Bodo das Castanhas e as
Tasquinhas, de acordo com o programa já traçado, realçando que foi o ano em que o
prejuízo foi o menor dos últimos cinco anos.
Que se apoiou a iniciativa da concentração dos caravanistas da NCADI e o atlético na
tripla légua.
Foi colocado pó de pedra junto aos cemitérios.
Foram equipados WC`S igreja de Vermoíl, com cestos, dispensadores de papel e
sabonete líquido.
Informou ainda da participação no Congresso Nacional dos Eleitos Locais, em
Santarém, nas cerimónias do dia do Município, na sessão de esclarecimentos das Zif’s
em Carnide e na cerimónia de entrega da comparticipação do governo para a catástrofe
dos incêndios.
Foi feita uma visita à Assembleia da Republica a convite da Sra. Deputada Dra. Ofélia
Moleiro.
A Junta apoiou as comemorações do 25º aniversário do falecimento do Padre João
Ferreira Órfão, com a atribuição do nome do Largo Padre João Ferreira Órfão (de referir
a oferta da lapide por parte do Sr. Adelino Duarte Pereira e da coluna por parte da
Jocaixas);
Foram negociadas dívidas do anterior executivo obtendo descontos significativos (por
ex. Quilate - 400,00€; Seguro - 380,00€; Turilux -150,00€; Rito - 200,00€; Produções
Santos -315,00€);
Estão a ser desenvolvidos contactos e pedido de orçamento à EDP para fazer chegar
electricidade a duas residências nos Matos da Ranha a famílias carenciadas com intuito
de acelerar o processo e de a Câmara Municipal subsidiar a obra.
Foi pedido o Balcão de Atendimento Municipal.
A água das fontes da freguesia têm sido analisadas regularmente e os resultados têm
sido afixados na sede da Junta, nos casos de água imprópria foi colocada informação
nas respectivas fontes.
Vão ser brevemente concluídas as obras da fonte do Sobral.

Desobstruiu-se o saneamento junto à filarmónica, para breve aguardamos que a PMU
realize uma limpeza geral naquela zona até ao emissário.
Está em fase de concurso público a construção da sede dos Dadores de Sangue.
Está a ser feita a iluminação do Polidesportivo.
O Gaf está a desenvolver o projecto de requalificação da zona desportiva.
Ofereceu-se um computador com ecrã e impressora à Filarmónica Vermoilense, em
colaboração com um particular (Manuel Sobreiro Ferreira de cinquenta por cento).
Foram atribuídos pela Câmara Municipal os seguintes subsídios para a freguesia:
Capela dos Matos da Ranha: € 2.500,00; Santo António das Pinheiras: € 10.000,00;
Iluminação da Fonte da Saúde: € 10.333,70; Atlético Clube de Vermoíl: € 1.000,00;
Arranjos do Polidesportivo: € 5.637,13.
A Junta de Freguesia está aberta de terça-feira a sexta-feira nos períodos da manhã e da
tarde e à segunda-feira apenas no período da tarde, sendo efectuados despachos pelo
Presidente da Junta pelo menos uma vez por dia.
O dia próprio de atendimento do Presidente é à sexta-feira da parte da tarde, sendo que
este é feito na prática sete dias por semana.
Esperasse fazer acções de recenseamento eleitoral após as Eleições Presidenciais.
Antes da próxima assembleia preparar-se-á uma nova dinamização para o Bodo das
Castanhas e Tasquinhas, bem como de um novo livro da freguesia.
Por último o Sr. Presidente informou que iriam começar brevemente as obras da praia
fluvial por parte da Câmara Municipal, realçando a boa colaboração do executivo da
Junta de Freguesia.

Não havendo comentários às actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, o Sr.
Presidente da Assembleia, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, passou ao ponto número dois
do período da ordem do dia.

2º Apresentação, discussão e votação do plano de actividades para o ano de dois
mil e seis.
Foi dada a palavra ao Sr. presidente da Junta, que leu e explicou detalhadamente o plano
de actividades para o ano dois mil e seis, considerando-o ambicioso e optimista.
No final da leitura do plano de actividades, o Sr. Presidente da Assembleia deu a
palavra aos membros da Assembleia de Freguesia.

A Sra. Sandra Ferreira alertou para o estado dos pinheiros na rua Principal dos Matos da
Ranha, à descida do calço, pois segundo esta, já provocaram alguns acidentes.
O Sr. Presidente da Junta referiu que iria alertar a Câmara Municipal de Pombal assim
como os proprietários dos pinheiros.

O Sr. Manuel dos Santos Ferreira manifestou interesse e agrado que a junta construísse
uma fonte num terreno que lhe pertence no Outeiro da Ranha.
Sugeriu a colocação de uma estátua ou busto de João de Barros no jardim Principal de
Vermoil dando um possível nome para o jardim: João de Barros.
Referiu ainda a importância do conhecimento das alterações ao PDM.
Respondendo ao Sr. Manuel dos santos Ferreira, o Sr. Presidente da Junta deixou claro
que era do interesse da junta de freguesia a construção da fonte, caso as análises da água
fossem positivas.
Em relação à estátua ou Busto do João de Barros, considerou ser uma ideia interessante
que seria levada acabo pela Junta de Freguesia.
No que diz respeito ao PDM, referiu a importância do conhecimento às alterações,
informando que a Junta de Freguesia iria realizar uma reunião extraordinária de
Assembleia para discussão e conhecimento e que iria optar por uma das seguintes
situações: reunião geral para toda a população da freguesia, ou disponibilização do
PDM para toda a população na Junta de Freguesia para consulta e discussão. Informou
ainda da alteração do prazo para a revisão do plano por mais oito meses.

O Sr. Daniel Brito Ferreira, referiu a importância da aquisição de cópia do projecto da
praia fluvial por parte da Junta de Freguesia.
E, em relação ao busto do João de Barros sugeriu que a junta dinamiza-se um concurso
para artistas plásticos, ficando depois expostos todos os trabalhos em local adequado.
O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, referiu que as estradas do Pocejal a Vermoil, assim
como a da Confraria e Casal Galego apresentavam mau estado e muito movimento,
pedindo que fosse feito o seu empedramento.
O Sr. Presidente da Junta afirmou que iria fazer melhoramentos nessas estradas,
referindo que tinha que dar prioridade às mais degradadas, como o caso da estrada do
Outeiro da Ranha.

O Sr. Carlos Costa alertou para o mau estado da estrada que liga a Palhaça à Canavieira,
pedindo a intervenção da Junta de Freguesia.

Não havendo mais comentários ao plano de actividades, o Presidente da Assembleia
levou o plano de actividades para dois mil e seis a votação, tendo sido este aprovado por
unanimidade, passando para o terceiro ponto do período da ordem do dia.

3º Apresentação, discussão e votação do orçamento para dois mil e seis
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que leu e explicou detalhadamente o
orçamento para dois mil e seis.
Feita a leitura do orçamento, o Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Sobreiro
Ferreira, levou o Orçamento para dois mil e seis a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade, passando para o quarto ponto do período da ordem do dia.

4º Apresentação, discussão e votação das grandes opções do plano de dois mil e seis
a dois mil e nove
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que leu e explicou as grandes opções do
plano de dois mil e seis a dois mil e nove. Referindo de se tratar das obras principais
que se pretendem realizar.

O Sr. Diogo Botas, Tesoureiro da Junta de Freguesia, referiu existir uma promessa, do
antigo executivo da Junta, de construção de um muro na localidade de Venda Nova. E,
caso tenha de ser realizado irá comprometer a Junta pois trata-se de uma obra com
muitos encargos financeiros.

O Sr. Presidente da Junta alertou ainda que na localidade de Venda Nova, existe uma
vala pública em que é necessário a colocação de manilhas, mas, devido a um
proprietário de uma oliveira se recusar a proceder ao abate da mesma, irá ficar naquele
lugar um buraco, que apenas irá incomodar o proprietário da oliveira, não causando
nenhum inconveniente para a utilização pública da via.

Feita a leitura das grandes opções do plano de dois mil e seis a dois mil e nove, o
Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, levou as grandes opções
do plano de dois mil e seis a dois mil e nove a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade, passando para o quinto ponto do período da ordem do dia.

5º Deliberação sobre proposta da Junta de Freguesia, sobre valores da venda de
terrenos nos cemitérios e serviços prestados pela junta de freguesia
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que passou a explicar a tabela de preços da
Junta de Freguesia de Vermoil.
Assim, no que diz respeito aos actos de secretaria, em relação aos atestados e
documentos análogos e suas confirmações o preenchimento de atestados e a elaboração
de Atestados em papel da Junta, terá o valor de Cinco Euros.

No que diz respeito às Certidões, Teor ou fotocópia autenticada não excedendo quatro
laudes ou face terá o valor de Cinco Euros. Por cada laúde ou face além da primeira,
ainda que incompleta terá de ser pago o valor de Um Euro. As certidões de narrativa
terão o valor de Cinco Euros, e, as certidões de Termo de identidade, idoneidade,
justificação administrativa ou semelhantes o valor de Dez Euros.

No serviço de Fotocópias, uma face corresponderá a Seis Cêntimos, tendo a fotocópia
frente e verso o valor de Oito Cêntimos.
Para registos e licenças de canídeos, foram propostos as seguintes contribuições:
Registo por canídeo Cinco Euros;
Licenciamento anual por canídeo: Cão de companhia Cinco Euros; Cão com fins
económicos Dez Euros; Cão para investigação cientifica Cinco Euros, Cão de caça Seis
Euros; Cão guia será isento e Cão potencialmente perigoso o valor de Trinta Euros.
Em relação ao registo de Averbamentos de mudança de proprietário e de mudança de
residência terão o valor de Três Euros.

No que diz respeito aos cemitérios, a permanência na casa mortuária Completa (passar a
noite) terá o valor de Trinta Euros e metade (meio dia) o valor de Quinze Euros.
As Inumações em covais de cova simples terão o valor de Cem Euros e cova dupla o
valor de Cento e Trinta Euros. As Inumações em jazigos terão o valor de Cem Euros.

As Exumações Cento e Vinte Euros e as Transladações Cento e Setenta Euros.
A Concessão de terrenos para sepultura perpétua custará Seiscentos Euros e para jazigos
de 5m2 Seis Mil Euros.

Os Averbamentos em alvarás de concessão de terrenos em nome do novo proprietário,
nas Classes sucessíveis nos termos das alíneas a) a e) do art.º 2133 do Código Civil para
Jazigos e para sepulturas perpétuas terá o valor de Trinta Euros.
Os Averbamentos de transmissão para pessoas diferentes para Jazigos terá o valor de
Três Mil Euros e para Sepulturas perpétuas o valor de Quatro Centos Euros.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, explicou ainda que, o cemitério do Outeiro da
Ranha, com comissão própria, estava ilegal, e será levado a discussão em momento
oportuno em novas reuniões de assembleia.

Não havendo nada mais a explicar, o Sr. Presidente de Mesa deu a palavra aos membros
da Assembleia, tomando a palavra o Sr. Manuel dos Santos Ferreira, que referiu ter
conhecimento de um terreno ao lado do cemitério de Vermoil que pertence à Junta de
Freguesia, o que poderia possibilitar num futuro o alargamento do referido cemitério.
O Sr. Presidente da Junta de freguesia disse não ter conhecimento desse terreno,
agradecendo a intervenção, referindo iria fazer um levantamento de todos os bens e
património da Junta de Freguesia.

Não havendo mais comentários, o Presidente da Mesa levou a proposta da Junta de
Freguesia sobre valores da venda de terrenos nos cemitérios e serviços prestados pela
Junta de Freguesia a votação, a qual foi aprovada por unanimidade, passando para o
sexto ponto do período da ordem do dia.

6º Deliberação sobre cedência temporária de sala da Escola Primária da Calvaria
para a Associação Equestre Marquês de Pombal e Associação de Parapente Asas
de Pombal

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que, explicou que uma das salas da Escola
da Calvaria sofreu uma intervenção durante o mandato do executivo anterior, ficando
com óptimas condições, mas encontrando-se encerrada e que se encontram duas
associações, Associação Equestre Marquês de Pombal e Associação de Parapente Asas
de Pombal, interessadas em ocupar esta sala como instalações de sede. Mais explica que
a decisão final será da responsabilidade da Câmara Municipal de Pombal, e, caso seja
positiva a cedência será realizada por um prazo de um ano estando estas associações
comprometidas a respeitar e manter o espaço da forma como foi cedido.

No final da explicação foi dada a palavra aos membros da assembleia, e o Sr. Daniel
Brito Ferreira referiu a importância de ficar também em protocolo a obrigação destas
associações em divulgar nas suas actividades a localidade onde se encontra a sede da
Associação.

Não havendo mais comentários, o Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Sobreiro
Ferreira, levou a votação a deliberação sobre a cedência temporária da sala da Escola
Primária da Calvaria para a Associação Equestre Marquês de Pombal e Associação de
Parapente Asas de Pombal, tendo sido aprovada por unanimidade.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia pediu ao Sr. Presidente de mesa para a
introdução de um novo ponto do período da ordem do dia.
E, sendo aceite, passou-se para o sétimo ponto.

7º Ratificação dos valores para seguro dos membros da Assembleia de Freguesia

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que deu a conhecer o valor para seguro de
danos pessoais para os membros da Assembleia de Freguesia, o valor de vinte e cinco
mil Euros.

Não havendo comentários aos valores para o seguro dos membros da Assembleia de
Freguesia, o Presidente da Assembleia passou para o oitavo e último ponto do período
da ordem do dia.

8º Período para intervenção do público assistente
Não existiram intervenções do público assistente.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia agradeceu o contributo de todos que levou ao
bom entendimento e funcionamento da reunião, referindo que iria ouvir sempre todas as
opiniões dos membros da Assembleia. Aproveitando para pedir a opinião sobre a
circulação do trânsito da Rua da Igreja de Vermoil, sugerindo que se adopte um sentido
único entre a rua João de Barros passando á Rua da Igreja.
Pediu ainda que todos os membros da Assembleia reflectissem sobre esta proposta para
possível aprovação em próximas reuniões de Assembleia.

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, deu os parabéns aos membros da Junta de Freguesia
pelas inovações apresentadas e demonstradas e pelo bom desempenho do executivo.
Referiu também o bom desempenho e contributo de todos os membros da Assembleia,
desejando a todos os presentes um bom Ano Novo.

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

