Ata número três de 2011

Ao trigésimo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, por convocatória individual de dezasseis de Setembro dois mil e
onze e edital afixado na mesma data, realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia
de Freguesia de Vermoil, na sede da Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da
Ranha, na freguesia de Vermoil.

A pedido do presidente da junta o senhor presidente da assembleia solicitou a alteração
no período da ordem do dia com a introdução do seguinte ponto, “Apreciação, discussão
e votação do protocolo de colaboração entre a freguesia de Vermoil e o Centro Social
Júlio Antunes para fornecimento de almoços as escolas do ensino pré-escolar e do
primeiro ciclo da freguesia de Vermoil.”, Passando a constar como ponto 2, passando
“Período de intervenção para o público assistente” para ponto 3. Tendo sido a alteração
levada a votação, foi aprovada por unanimidade.

Verificando-se a ausência do Sr. Carlos Manuel Ferreira Costa, a qual não justificada 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 anterior

O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, pediu 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, a acta foi levada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.
2. Intervenções na generalidade

Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, não havendo
nenhum pedido de intervenção, deu-se como encerrado o pondo dois do período antes
da ordem do dia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 14-06-2011 até
16-09-2011;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação
das actividades da Freguesia. Das muitas que foram realizadas (ver documento em
anexo), o Sr. Presidente da Junta salientou o seguinte, no capítulo da Educação e
formação, iniciou-se o ano lectivo tendo ficado a cargo da junta de freguesia as
Actividades Extracurriculares. A Filarmónica passa a assegurar, para além da educação
musical, também assegura o inglês. O Atlético Clube Vermoil assegura a educação
física, ficando todas as actividades a cargo da de instituições da freguesia.

O fornecimento das refeições ficou a cargo do Centro Social Júlio Antunes, após
aprovação de protocolo.

Foram feitas reparações nos jardins-de-infância e escolas, ficam excluídos os
equipamentos infantis, principalmente na escola da Ranha de São João. Estes trabalhos
são efectuados pela CMP. Já estariam previstos para a primavera, não tendo ainda sido
efectuados.

Prolongamento de horário foi solicitado aos encargados de edução sobre a necessidade
deste serviço. Neste ano estão 11 crianças em Vermoil e 6 Crianças no Outeiro da
Ranha, no Matos da Ranha houve 3 inscrições e estão a ser transportados para o Jardim
de Infância do Outeiro da Ranha. São asseguradas refeições a 140 crianças. A Junta de
Freguesia assegura o transporte de uma criança visto que esta se encontra a mais de 4
Km da escola. A junta de freguesia está a assegurar a abertura de escola, assim como o
intervalo, tarefa esta que deveria estar a cargo do agrupamento.

Foram apresentados dados referentes as frequências de alunos as escolas da freguesia,
tanto no que diz respeito ao ensino curricular, como nas actividades extracurriculares e
refeições, desde o ano de 2006.

No que diz respeito ao saneamento básico e abastecimento de água, foi dado apoio a
algumas reparações na rede de abastecimento do município de Pombal. Foi criada uma
entidade para cumprir com as associações privadas que abastecem água na freguesia.
Relativamente aos trabalhos de saneamento nos Matos da Ranha e Outeiro da Ranha,
após o abandono da empresa Só públicas, os trabalhos foram adjudicados a Júlio Lopes

Nas áreas de urbanismo, foram, novamente, garantidas as brigadas de primeira
intervenção com 28 voluntários. O Sr. Presidentes da Junta louvou a disponibilidade
destes voluntários.

Com o apoio do município de Pombal foram efectuadas diversas limpezas em linhas de
água de modo a precaver possíveis cheias.

No que diz respeito a cultura, o museu passou a estar aberta ao primeiro Domingo de
cada mês das 10h00 as 12h00. Foram apresentadas duas peças de teatro no salão
paroquial de Vermoil.

O Cemitério da Ranha de São João, foi efectuado protocolo com a CMP para os
trabalhos do cemitério sendo que estes trabalhos vão ser efectuados por concurso
público.

Saneamento nas estradas principal dos Matos com a execução das redes pluviais e com
a execução de passeios. Com a cedência de material tem sido aumentado o ritmo de
execução destes trabalhos. Foram efectuadas diversas limpezas de valetas e bermas.

Foi efectuada uma reunião com CMP, visto não existir qualquer trabalho asfaltamento e
empedramento na freguesia de Vermoil. Foram também sensibilizados para a
necessidade de promover a efectiva execução de asfaltamentos nas ruas com menos de 6
metros.

No que diz respeito a estrada nacional, segunda comunicação recebida pela CMP, houve
informação que não estava prevista qualquer trabalho nesta via. O Sr. Presidente de
Junta lamentou que não estejam previstos quaisquer trabalhos na estrada nacional 1.

Quanto ao associativismo, foi dado os parabéns ao centro Social Júlio Antunes pela
inauguração da creche.

Foi efectuada reunião com a colectividade para preparação do Bodo das Castanhas. Foi
apresentado o programa aos membros da assembleia.

Foi recebido um baixo assinado que solicita trabalhos na fonte do inferno, tendo a Junta
de freguesia respondido que existe um interesse patrimonial e arquitectónico, mas visto
que a água da fonte não tem características passiveis de ser consumida e visto que está
se encontra em terrenos privados, não estão previstos quaisquer trabalhos de
recuperação. Foi solicitada a CMP apoio jurídico e financeiro para resolver este
problema, apesar de a Câmara Municipal não apoiar estes trabalhos para fontes
improprias para consumo. A Junta aguardar resposta da Camara Municipal.

Foi efectuado uma reunião com o Instituto Geográfico Português em Lisboa sobre os
limites de freguesia. Neste instituto não constava o acordo feito com a freguesia de
Carnide. A Junta de Freguesia enviou excerto do diário do Governo de 1 de Junho 1952
em particular o Dec. Lei 38808, onde se encontram identificados os limites da freguesia.
O I.G.P entrou em contacto com a junta informando que não tinha conhecimento deste
elemento. O I.G.P vai transcrever os limites para a CAOP.

2. Apreciação, discussão e votação do protocolo de colaboração entre a
freguesia de Vermoil e o Centro Social Júlio Antunes para fornecimento de
almoços as escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo da freguesia de
Vermoil;

O Sr. Presidente explicou o protocolo que foi levado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade.

3. Período de intervenção para o público assistente.

O Sr. Presidente da Assembleia de Junta de Freguesia passou a palavra ao público
assistente.

Sr. Henrique Jesus solicitou informação sobre o caminho em frente da sua casa.
Solicitou o empedramento do caminho. Também solicitou execução de alguns ralos no
cemitério e a limpeza da fonte. Solicitou a correção dos equipamentos infantis e
correção da altura das tabelas de basquete.

O Sr. Presidente informou que este caminho foi um dos que foi solicitado intervenção a
câmara municipal de Pombal, ficando a aguardar intervenção da câmara. O executivo
informou que a fonte da saúde foi intervencionada a aproximadamente quinze dias e
também que o cemitério dos Matos da Ranha tem sido mantido, sendo certo que não é
fácil resolver o escoamento das águas devido a pouca pendente.

O Sr. Maria Calvário. Solicitou a junta de freguesia e a CMP não tem autoridade para
acelerar as expropriações nos casos atrás referidos. Presidente da Junta informou que a
entidade competente é a Camara Municipal pelo que aqui a Junta de Freguesia pode,
apenas, solicitar intervenção por parte da Câmara.

O Sr. José Fernandes, solicitou informação sobre a possibilidade de efectuara a ligação
ao saneamento básico. O Sr. Presidente da Junta informou que seria necessário aguardar
comunicação de camara para de seguida efectuar a referida ligação.

Não havendo intervenções do público assistente, e não havendo nada mais a tratar, o Sr.
Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira congratulou os presentes para afluência
da presente assembleia e de seguida declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente
acta que vai ser devidamente assinada.

