Acta número quatro de 2006
Ao vigésimo oitavo dia do mês de Dezembro de 2006, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, por convocatória individual de dezasseis de Dezembro e edital afixado na
mesma data, realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil,
na Sede de Junta de Freguesia.

Aberta a sessão pelo Presidente de Mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, e feita a
chamada, verificou-se a ausência da Dra. Sandra Ferreira, membro da Assembleia de
Freguesia, tendo apresentado justificação médica e hospitalar, dando-se de seguida
início à ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia anterior
Dada a abertura do período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel
Sobreiro Ferreira informou toda a Assembleia que a Dra. Sandra Ferreira se encontrava
hospitalizada, lendo o documento enviado por esta a toda a Assembleia de Freguesia,
tendo feito votos para que se restabeleça o mais rapidamente possível.
Seguidamente, foi feita a leitura em voz alta da acta anterior pela secretária da
Assembleia, e levada a votação pelo Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira,
à qual se registou a aprovação por unanimidade.

2º Intervenções na Generalidade
Dada a palavra aos Membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro
Ferreira, O Eng.º Daniel Ferreira questionou o Sr. Presidente de Junta sobre outros
desenvolvimentos de alterações previstas para a antiga Estrada Nacional 1, actual IC2.
Alertou ainda, a Junta de Freguesia, da necessidade de criar uma regra para as
concordâncias de passeios entre vizinhos.
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia referiu que a Junta tinha recebido o projecto e, de
acordo com este, estava prevista uma Rotunda no cruzamento do IC2 com a Rua
Principal no Outeiro da Ranha. Referindo ainda que a circulação nalguns locais teria de
ser feita nas estradas paralelas à IC2.

Referiu ainda que o projecto tinha sido apresentado á associação de distribuição de água
e aos mais visados, tendo sido feito um parecer pela Junta de Freguesia, onde esta refere
a colocação de Semáforos para os cruzamentos do IC2 com a Rua Principal no Outeiro
da Ranha e do IC2 com a Rua Principal nos Matos da Ranha. No que se refere à
construção de passeios, o Sr. Presidente informou toda a Assembleia que a Junta de
Freguesia fornecia os materiais necessários para a construção dos passeios e de
saneamento pluvial em exclusivo para a estrada principal desde o Vale Fojo até ao
Outeiro da Ranha a todos os indivíduos que se manifestassem interessados em fornecer
a mão de obra, sendo as obras acompanhadas pela Junta de Freguesia e
consequentemente as concordâncias entre vizinhos ficarem devidamente bem feitas.

O Sr. Manuel Ferreira, referiu que a limpeza das valetas referidas por si na reunião
anterior tinham sido realizadas pelo próprio, alertando para a Rua da Feteira.
Questionou ainda o Sr. Presidente de Junta sobre a mudança dos postos de electricidade,
sobre a manutenção da rua do Vale Salgueiro e para a estrada que vai para os poços de
captação de água.
O Sr. Presidente de Junta respondeu que a Junta de Freguesia estava atenta à limpeza
das valetas, tendo em conta em primeiro lugar os casos mais necessitados. Referiu que a
freguesia era muito grande e que é muito difícil dar muitas vezes a resposta em tempo
útil, contudo é dada atenção aos locais mais críticos.
Disse ainda não ter conhecimento dos problemas da rua da feteira, mas que iria
averiguar a situação para a resolução do problema.

O Sr. Carlos Costa congratulou o Sr. Presidente de Junta pala intervenção rápida na
Gafaria e ajuda à população, na sequência das cheias de 25 de Outubro de 2006.
O Sr. Presidente de Junta agradeceu as palavras do Sr. Carlos, referindo ainda que a
rápida intervenção foi possível devido ao apoio da Empresa Materponte, Lda, que
disponibilizou as suas máquinas e camiões gratuitamente para os serviços prestados ao
longo do dia 25 de Outubro de 2006.

O Sr. Eugénio Mendes, aproveitando a sugestão da Dra. Sandra Ferreira (sugestões
essas em documento enviado ao Presidente de Mesa da Assembleia Sr. Manuel
Sobreiro, referidas no momento da leitura da sua Justificação de faltas), propôs à Junta

que se realizasse um levantamento de todas as ruas da freguesia para a atribuição
correcta do Código Postal e a elaboração de um roteiro de ruas da freguesia.
O Sr. Presidente de Junta referiu que o problema dos códigos postais se tem feito sentir
em toda a freguesia, referindo que a Junta de Freguesia iria realizar um levantamento
das ruas e respectivos códigos, de forma a corrigir definitivamente algumas lacunas.

O Sr. Luís Ferreira alertou a Junta de Freguesia para a situação da casa da Sra. Graciete,
situada na Mata do Casal Galego, pedindo que a Junta colocasse manilhas naquela rua,
de forma a solucionar e minimizar o problema causado pelas inundações.
O Sr. Presidente de Junta respondeu que iria averiguar a situação.

O Sr. Manuel Sobreiro, sugeriu que a Junta de Freguesia colocasse na página da Web da
Junta de Freguesia os símbolos do brasão da junta e suas representações, de forma a
facilitar pesquisas e divulgar os significados dos mesmos.
O Sr. Presidente agradeceu a recomendação, referindo que iria disponibilizar o
significado dos símbolos via Web.

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Manuel Sobreiro
Ferreira, passou ao ponto número um do período da ordem do dia.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia para apresentação da
Actividade da Freguesia, no período de vinte de Setembro a dezassete de
Dezembro de dois mil e seis

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que relatou as actividades desenvolvidas
pela Junta de Freguesia no período de 20 de Setembro a 17 de Dezembro de 2006
(documento em anexo).

No que se refere à educação, o Sr. Presidente de Junta realçou as actividades de
enriquecimento curricular, anunciando a sua continuidade e disponibilização de verbas.
Nas actividades na área da rede viária e pedonal salientou para a continuação da
colocação de passeios, para a colocação de sinalização e neste campo, para a colocação

do sentido único na rua da Escola, nos Matos da Ranha, e para o condicionamento do
transito a pesados na ponte do rio Arunca, danificada com as cheias de Outubro.
No que se refere à cultura, lazer, espaços públicos e acção social, agradeceu a todas as
associações presentes no bodo das castanhas, dando com a sua presença brilho e alegria
à festa.
Referiu ainda o apoio na acção de alojamento de um munícipe em habitação provisória
e preparação de todos os meios necessários para a conclusão da construção da sua casa,
na Lapa, minimizando as condições desumanas em que este vivia.

O Sr. Manuel Ferreira interrogou o Sr. Presidente de Junta na questão do apoio na
recolha dos monstros, tendo este explicado que os monstros são electrodomésticos e
outros materiais obsoletos que podem ser depositados em locais próprios, sendo que na
Freguesia de Vermoil o contentor está localizado na Feira dos Sete. Perante esta
explicação, o Sr. Manuel Ferreira sugeriu que a responsabilidade da sua recolha deveria
caber às empresas vendedoras.

O Sr. Presidente referiu ainda as obras mais significativas realizadas no primeiro ano de
mandato (documento em anexo), salientando as obras na EB1 de Vermoil e Outeiro da
Ranha, a introdução de prolongamentos de horários para os três jardins-de-infância da
freguesia assim como a introdução das actividades de enriquecimento curricular, entre
outras.
Salientou ainda os empedramentos e asfalto de estradas, a continuação da construção de
saneamento básico e de rede de água pública na Ranha.
Referiu ainda a importância da edição do boletim da freguesia – Notícias de Vermoil,
assim como a importância da implantação do balcão de atendimento Municipal.

A Dra. Sónia Fernandes alertou o Sr. Presidente para que desse a conhecer a toda a
população da freguesia, através de um folheto, os serviços que a Junta de Freguesia
presta agora com a implantação do balcão de atendimento Municipal, pois crê que
muitos dos habitantes não têm conhecimento deste novo balcão de atendimento.

O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, congratulou o trabalho
feito pela Junta de Freguesia assim como ao registo do mesmo.

Constatou também a importância do Boletim – Notícias de Vermoil, como uma forma
de os nossos imigrantes se manterem informados sobre o que se vai passando na sua
terra.

O Sr. Eugénio Mendes sugeriu que a junta colocasse fotografias actualizadas da
freguesia no site da Junta de Freguesia de forma a manter a sua informação mais
actualizada possível.

E, não havendo comentários ás actividades desenvolvidos 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 da proposta da Junta para atribuição do
nome “Rua da Cova da Amieira” à rua localizada entre a rua S. Vicente e a Rua
Fonte dos Pinheiros, no Outeiro da Ranha
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta que explicou que o nome rua da “Cova da
Amieira” foi uma proposta do Sr. Manuel Ferreira.
Não havendo dúvidas em relação à Rua em questão, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel
Sobreiro Ferreira, levou a proposta para aprovação, tendo sido aprovado por
unanimidade o nome “Cova da Amieira” à rua localizada entre a rua S. Vicente e a rua
Fonte dos Pinheiros, no Outeiro da Ranha.

3º Apresentação, discussão e votação da proposta para a celebração de contrato de
Prestação de Serviços entre CTT – Correios de Portugal, S.A e a Freguesia de
Vermoil, conforme minuta que se anexa
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que explicou ser intenção dos CTT
transferir os serviços para a Junta de Freguesia caso esta aceitasse as condições do
contrato em anexo.
Atendendo à situação actual dos CTT, correndo o risco de fechar, a Junta de Freguesia
considera necessário e benéfico para a Freguesia assegurar este serviço, pois para além
de assegurar todos os serviços actuais dos CTT em Vermoil, seria ainda compensada
financeiramente.

O Sr. Presidente informou ainda que todo o equipamento necessário será fornecido
pelos CTT assim como a formação do funcionário e assistência, e teria um horário de
funcionamento igual ao da Junta de Freguesia.

O Eng.º Daniel Ferreira alertou o Sr. Presidente de Junta para a necessidade de
segurança, nomeadamente num sistema de alarmes actualizados.

O Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, salientou a importância de manter
este serviço na freguesia, levando a proposta para dar á Junta de Freguesia poderes para
a celebração do contrato como consta em documento em anexo a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade.

4º Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o regulamento das
Feiras e mercados na Freguesia de Vermoil
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta que pediu ao Sr. Presidente de Mesa,
Manuel Sobreiro Ferreira, que o ponto agendado fosse retirado da ordem de trabalhos,
visto que a Junta não teve hipóteses de elaborar o referido regulamento.

O Presidente da Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, atendeu ao pedido do Sr. Presidente,
retirando o ponto quatro 4º (Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta
para o regulamento das Feiras e mercados na Freguesia de Vermoil) da ordem de
trabalhos passando para o ponto nº 5.

5º Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para as
Taxas, Prestações de Serviços e Valores para Concessão de Sepulturas Perpétuas
para o ano 2007
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que passou a informar da intenção da Junta
manter as mesmas taxas de preços para os Actos de Secretaria, Registos e Licenças de
Canídeos, Feiras e Mercados. No que se refere ás taxas de preços para cemitérios,
propõe a alteração para a transladação vinda de cemitérios de outras freguesias para o
valor de 100, 00 Euros; concessão de terrenos para sepultura perpétua (200 cm x 100
cm) para 650,00 Euros; Jazigo Subterrâneo Individual para 800,00 Euros e, Jazigo

Subterrâneo Duplo para 1.600,00 Euros, sendo que o valor por cada célula extra verá
um valor acrescido de 200,00 Euros, conforme documento em anexo.

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, levou a proposta a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.
6º Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para o
Orçamento da Receita e Despesa para o ano financeiro de 2007

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que passou a explicar o Orçamento da
receita e Despesa para o ano financeiro de 2007 (documento em anexo). Referindo que
o documento actual estava mais completo que o anterior, abrangendo outras áreas
necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia.

Feita a apresentação pelo Sr. Presidente de Junta, o Sr. Manuel Sobreiro Ferreira,
Presidente de Mesa, levou o documento a discussão.

O Sr. Manuel Ferreira questionou o Sr. Presidente de Junta em relação ás contas do
cemitério da Ranha e da certificação de óbito, afirmando existir um documento na
Junta/Assembleia anteriores dando competências à comissão do cemitério da Ranha, em
contrapartida de esta prestar contas à Junta de Freguesia. Respondendo o Sr. Presidente
de Junta que o cemitério não está a cumprir as regras e taxas regulamentadas pela Junta
de Freguesia, que a actual comissão desse cemitério não apresenta as contas, mas, em
relação à certificação de óbito a Junta tem sempre o conhecimento e efectua o seu
registo.

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, afirma ter sido um assunto debatido por diversos
executivos, pedindo á Junta de Freguesia que tome conhecimento da situação e que a
tente resolver da melhor forma para todos, permitindo assim a sua legalização de acordo
com a legislação vigente.
Não havendo mais dúvidas, o documento foi levado a votação pelo Presidente de Mesa,
Manuel Sobreiro Ferreira, tendo sido a proposta da Junta de Freguesia para o
Orçamento da Receita e Despesa para o ano financeiro de 2007 aprovada por minuta por
unanimidade.

7º Apresentação, discussão e votação da proposta do PPI (Plano Plurianual de
Investimento) para o quadriénio de 2007/2010

Dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, este, passou a explicar a proposta do PPI
(Plano Plurianual de Investimento) para o quadriénio de 2007/2010 (documento em
anexo).
Feita a explicação, o Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, levou a votação da
proposta do PPI (Plano Plurianual de Investimento) para o quadriénio de 2007/2010,
tendo sido aprovada por unanimidade.
8º Período para intervenção do público assistente
Dada a palavra ao público assistente, o Sr. José Ferreira alertou para os lugares de
estacionamento junto à Junta de Freguesia, quando esta recebesse os serviços dos CTT.

O Sr. Laureano Silva alertou a Junta para o aqueduto que se encontra entupido na rua
Casal Bernardo, causando algumas inundações. Alertou também para a falta de tampas
de sarjetas na zona dos casalinhos aos frades na Lagoa.
Em relação à passagem dos serviços dos CTT para a Junta pergunta se esta tem noção
dos encargos e responsabilidades acrescidas que terá assim como as garantias de futuro?
Relativamente à falta de tampas o Sr. Presidente de Junta respondeu que tentou que a
Câmara realizasse esse trabalho, mas, esta delegou-o à Junta de Freguesia. Será
realizado assim que a Junta termine os trabalhos no Outeiro da Ranha. Em relação aos
serviços dos CTT, responde que este é um serviço necessário para o desenvolvimento
da freguesia, e, que as modificações que terá de fazer na Junta irão contribuir para
facilitar o acesso e mobilidade. Tendo noção da responsabilidade acrescida, refere que
este não é um contrato vitalício, mas renovável ano após ano e, que os serviços estão a
ser profissionalizados, permitindo a continuidade dos mesmos em situação de mudança
de executivo, vendo assim a noção positiva de futuro.

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, refere que não se irá perder um serviço, apenas mudará
de instalações, constatando mais uma vez a importância do mesmo para a freguesia de
Vermoil, cabendo à junta de Freguesia dinamizar e incentivar á utilização dos CTT de
Vermoil.

O Sr. Albano refere a dinâmica e acção da Junta de freguesia, salientando a importância
da informação.
Alerta a Junta de Freguesia para a disciplina e ordem no trânsito junto ao edifício da
Junta de Freguesia.

O Sr. Presidente de Junta agradece o apoio, conselhos e propostas de todos os que têm
colaborado, agradece ao restante executivo, Sr. Diogo Botas e Sr. Carlos Santos o
trabalho e colaboração e agradece também à Assembleia de Freguesia o apoio e
colaboração.

Terminadas as intervenções do público assistente, e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, desejou um bom ano novo para todos,
declarando encerrada a sessão e, lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente
assinada.

