Acta número quatro de 2008

Ao vigésimo nono dia do mês de Dezembro de 2008, pelas vinte e uma horas, por
convocatória individual de dezoito de Dezembro e edital afixado na mesma data,
realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede da
Junta da Freguesia.

Verificando-se a ausência do Sr. Luís Ferreira, o qual apresentou devida justificação ao
Presidente da Assembleia de Freguesia, deu-se início à reunião de assembleia, com
todos os membros do Executivo da Junta de Freguesia presentes.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia da reunião anterior;
O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, deu início à reunião pedindo
a dispensa da leitura da acta, visto todos terem recebido o documento atempadamente,
perguntando se havia algum comentário ou alguma alteração a realizar.
Não havendo comentários nem alterações a realizar, a acta foi levada a votação, tendo
sido aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Manuel Ferreira.

2. Intervenções na generalidade.
Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro,
o Sr. Manuel Ferreira alertou para as águas que se juntavam o cruzamento da Rua da
Feteira com a rua das 5 Vilas, pedindo que a Junta de Freguesia fizesse alguma
intervenção; alertou para a existência de um poço subterrado, devido ao alargamento da
estrada, na Rua do Monte e, para a fraca visibilidade no cruzamento da rua S. Vicente
com a rua dos Carvalhos, devido à dimensão das árvores que ali se encontram.
O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, informou que, em relação às águas que se
acumulam naquele cruzamento, a Câmara Municipal já tinha conhecimento, mas que
iria voltar a alertar o Sr. Fernando Lopes. No que diz respeito ao poço, pediu ao Sr.
Manuel Ferreira que passasse pela Junta de Freguesia e mostrasse a situação no local, na
presença do executivo da Junta de freguesia, para que juntos resolvessem o problema.
Quanto à má visibilidade do cruzamento, informou que irá pedir para aprumarem as
árvores.

O Sr. Daniel Ferreira pede um reforço de Ecopontos para a Freguesia, tendo o Sr.
Presidente de Junta respondido que esse pedido já tinha sido feito e que se estava a
aguardar a colocação de um Ecoponto no cruzamento das alminhas, no lugar de Matos
da Ranha. Alertou para a construção do pólo escolar da Freguesia de Carnide, pedindo à
Junta de freguesia que tivesse este caso como exemplo e que pensasse numa solução
idêntica para a freguesia de Vermoil, à qual o Sr. Presidente respondeu que estava
previsto um pólo escolar para a freguesia de Vermoil na carta escolar, mas que a
Câmara Municipal de Pombal estava a responder em primeiro lugar às freguesias cujas
infra estruturas escolares se encontram degradadas, ou sem as devidas condições de
funcionamento.

O Sr. Carlos Costa, informou o executivo da Junta de Freguesia que as valetas da
estrada das Oliveirinhas não estavam concluídas. O Presidente da Junta de Freguesia
tomou nota da ocorrência e ficou de averiguar para depois resolver.
Questionou ainda, o Sr. Carlos Costa, sobre a intenção de alargamento da estrada que
vai do Manuel dos Santos ao Porto Velho, à qual, o Presidente da Junta referiu que
sendo este um caminho florestal, não estava previsto o seu alargamento.
Por último, o Sr. Carlos Costa, pediu a colocação de um espelho no cruzamento da rua
central, tendo o Sr. Presidente de Junta respondido que iria pedir a sua colocação.

Não havendo mais intervenções, passou-se para o período da ordem do dia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 20-09-2008 a 1812-2008;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação da
actividade da Freguesia (ver documento em anexo). Das diversas actividades salientou
na área da educação a gestão dos almoços das crianças dos jardins-de-infância e do 1º
Ciclo; a contratação de 3 POC´s para auxiliares da acção educativa, referindo que a
Junta de freguesia não estava obrigada a essa contratação.

Na área da rede viária e pedonal, referiu o apoio dado ao Município de Pombal no
alargamento da estrada da Lagoa à Mata do Casal Galego e estrada de Vermoil aos
Matos da Ranha.
Registou a boa recepção dos populares, quer no lugar da Mata do Casal Galego, quer
nos Matos da Ranha.

No abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários, informou que as obras
de saneamento básico nos Matos da Ranha já se encontravam em execução.

Na área da Administração, Equipamento e Gestão da Junta de Freguesia, salientou a boa
organização do Bodo das Castanhas, agradecendo a quem cedeu os terrenos para o
estacionamento, Sr. Maria da Luz e aos filhos do Sr. Virgílio Serra.

Informou ainda que estava a decorrer o plano de urbanização para Vermoil, e que a
Junta de Freguesia estava a aceitar as sugestões dos interessados.

Comunicou que tinha recebido um baixo assinado de populares da freguesia de Santiago
de Litém, onde estes davam conhecimento da intenção de mudança para a freguesia de
Vermoil. Explicou que a Junta de Freguesia nada poderia fazer, apenas recebê-los e
preparar todas as diligências, caso fossem integrados na freguesia de Vermoil.

Deu a conhecer que o médico de família para a freguesia de Vermoil iria dar início às
suas funções em Janeiro de 2009, segundo informação da Dra. Isabel.

Informou que o projecto para a ampliação do cemitério da Sanha de S. João, realizado
pela Câmara Municipal de Pombal, já estava concluído.

Por último, comunicou que o terreno das ruínas Romanas das Telheiras foi adquirido
pela Câmara Municipal de Pombal, referindo que existia um inventário de tudo o que
foi ali encontrado, e que a câmara Municipal iria proceder uma candidatura para a
dinamização das ruínas Romanas das Telheiras.

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
a tabela de taxas 2009:
I. Actos de secretaria;
II. Serviços de CTT;
III. Registo de Licenças de Canídeos.
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia passou a explicar que de uma forma geral houve
uma redução de taxas (ver documento em anexo).
O Sr. Presidente da Assembleia levou a proposta a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
o Anexo A do regulamento dos cemitérios da Freguesia de Vermoil – Taxas
dos Cemitérios 2009;
O Sr. Presidente da assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
passou a apresentar a proposta para as taxas dos cemitérios (ver documento em anexo).
Feita a explicação, o Presidente da Assembleia levou a proposta a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade.

4. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
o Anexo A do regulamento das Feiras e mercados na Freguesia de Vermoil
– Taxas das Feiras 2009;
O Presidente da Junta de Freguesia apresentou a proposta para as taxas das feiras (ver
documento em anexo). Feita a explicação, o Presidente da Assembleia levou a proposta
a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

5. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
o Orçamento da Receita e Despesa para o ano financeiro de 2009;
O Presidente da Junta de Freguesia apresentou a proposta para o Orçamento da receita e
despesa para o ano financeiro de 2009, com um total de 487.750 euros (ver documento
em anexo). Feita a explicação, o Presidente da Assembleia levou a proposta a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade.

6. Apresentação, discussão e votação da proposta do PPI (Plano Plurianual de
Investimento) para o quadriénio 2009/2012;
O Presidente da Junta de Freguesia apresentou a proposta do plano Plurianual de
Investimento (ver documento em anexo). Feita a apresentação e discussão, o Presidente
da Assembleia levou a proposta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

7. Apresentação, discussão e votação do plano de Actividades para 2009;
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, apresentou o plano de actividades para 2009,
(ver documento em anexo) referindo que iria dar continuidade ao trabalho até aqui
desenvolvido.
Referiu ainda que, as orientações da Junta de Freguesia teriam sempre em conta o bem - estar da população e o bom desenvolvimento da freguesia.

8. Período de intervenção para o público assistente.
Dada a palavra ao público assistente, o Sr. Adelino Duarte Pereira alertou para a falta de
saneamento na rua João de Barros; questionou o executivo sobre a construção de
passeios na rua da Serrada e alertou para o abandono e degradação da fonte da Achada.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu em relação à falta de saneamento que já
tinha colocado o problema à Câmara Municipal e que estava prevista a obra. Quanto à
construção de passeios, referiu que não estava previsto a obra, e quanto á fonte,
reconheceu que era uma zona que não estava cuidada, tendo sofrido actos de
vandalismo, mas, como a água não é potável não iria gastar recursos com um local que
actualmente não pode servir a comunidade.

Foi dada a palavra ao Sr. Filipe Leitão que agradeceu à Junta de Freguesia todo o apoio
dado ao Clube Atlético de Vermoil, quer na organização da tripla légua, quer na
aquisição da carrinha.
Refere que o Clube se tornou num grande centro de formação gratuita de jovens e que
esta formação vem exigir mais esforços e mais recursos. Solicita o apoio da Junta de
Freguesia para o plano geral de actividades e convida-a a ser parceira na formação dos
atletas.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que o atlético tem trabalhado muito para a
formação de jovens e que irá mobilizar todos os recursos possíveis para continuar a
apoiar na educação e formação de jovens.

Não havendo mais intervenções do público assistente, o Sr. Presidente da Junta
agradeceu a todos os colaboradores da assembleia, desejando a todos um óptimo ano
2009.

O Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, agradeceu a todos os presentes,
desejando um bom ano. Declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente acta que
vai ser devidamente assinada.

