Ata número três de 2015
Ao vigésimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, por convocatória individual de dezoito de junho de dois mil e quinze e edital
afixado na mesma data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no
Salão Nobre da sede da Junta de Freguesia.

Deu-se início à reunião de assembleia, com a presença de todos os membros da assembleia presentes,
bem como membros do Executivo da Junta de Freguesia.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já
que esta foi enviada aos membros da Assembleias e questionou sobre a existência de alguma questão
relativamente a ata.
Não havendo qualquer pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.

2. Intervenções na generalidade
A Sr. Elisabete Mota solicitou informação sobre o projeto dos passeios pedonais e deu os
parabéns a junta pela limpeza das bermas no Pocejal. Informou o Sr. Presidente que as crianças da
EB1 do Outeiro da Ranha se queixam do sabor da água da escola, mas que contrariamente ao dito
por alguns populares, a água não tem cor.

O Sr. Daniel Ferreira solicitou que fossem melhoradas as bicas na fonte da Saúde e sugeriu
que os alunos das escolas da freguesia fossem levados as Ruinas Romanas da freguesia.

O Sr. Presidente agradeceu a nota positiva relativamente as bermas na zona do Pocejal. No
que diz respeito a água da escola, existe a indicação por parte da nutricionista para ser consumida
água da torneira. Está a ser avaliado se o sabor poderá ser proveniente da canalização da própria
escola, já que está tem alguma idade. Quanto ao projeto dos passeios, o valor estimativo para a
execução deu muito assima do previsto, encontrando-se agora em reapreciação a zonas a intervir de
modo a baixar o valor estimativo. Foi efetuado uma avaliação de custos utilizando recursos da Junta

de Freguesia para efetuar construção da rede pluvial e com recurso a mão-de-obra de empresas para
os restantes trabalhos, esses custos foram apresentados a Câmara Municipal que deverá se pronunciar
de modo a efetuar um contrato Interadministrativo para a execução destes trabalhos. Quanto a Fonte
de Saúde, já esta prevista a intervenção para correção do problema nas bicas. Já relativamente às
Ruínas Romanas, tendo em conta que as ruinas ainda não estão expostas, não se pode, ainda, efetuar
essas visitas. O Sr. Presidente está a tentar que os trabalhos de prospeção recomessem nas férias da
Páscoa.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 18-06-2015 a 18-09-2015 e
situação financeira da Junta de Freguesia;

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia e relativamente a educação e formação,
informou que este ponto seria discutido no ponto seguinte.
Quanto a agricultura, foi realizada reunião com a Direção Regional da Agricultura do Centro
sobre os regadios na Freguesia de Vermoil, concretamente sobre a construção do açude e sobre as
condições necessárias para existir algum apoio. Informaram que tem que existir uma Junta de
Agricultores formada e ativa. Segundo o Sr. Presidente, essa Junta de Agricultores já existe, mas não
está ativa. A Direção Regional de Agricultura do Centro solicitou o apoio da Junta de Freguesia para
que fosse reativada a Junta de Agricultores.
Quanto ao urbanismo e ambiente o Sr. Presidente informou que seria colocada uma rede de
vedação de modo a fechar a zona do contentor dos monstros junto ao campo de futebol. O contentor
dos monstros passará para o parque da Feira dos Sete. Deu nota que estão a avaliar com o Sr.
Vereador Renato Guardado o modo de potenciar um ecoponto. Quanto as brigadas de primeira
intervenção, o Sr. Presidente agradeceu a todos os voluntários.
Relativamente à cultura, associativismo e ação social, foi definido a intervenção na casa de
uma família carenciada com o apoio da Câmara Municipal, tendo sido definida uma verba a ser
gerida pela Junta de Freguesia. Foi realizado o VII passeio sénior a cidade do Porto. Foi efetuada a
reunião de preparação do Bodo das Castanhas com as várias associações de Vermoil. O Sr.
Presidente explicou as principais diferenças do Bodo das Castanhas em comparação com o ano
anterior. Foi editado o número 29 do Notícias de Vermoil, sendo que o número 30 será editado
aquando do Bodo das Castanhas em formato especial.

Quanto a rede viária, foram limpas as valetas e os aquedutos de grande parte da freguesia e
foram efetuados melhoramentos em diversos caminhos florestais.
O Sr. Carlos Pinto comentou a nova localização dos contentores dos monstros, sendo que
acha que isso não irá solucionar o problema. Quanto ao Bodo das Castanhas, solicitou que a
organização do evento fosse mais aberta, com uma maior intervenção da Assembleia de Freguesia.
Sugeriu que a zona do evento fosse mais dispersa por Vermoil. Relativamente ao Notícias de
Vermoil, solicitou que fosse criado um espaço onde os membros da Assembleia possam ver
publicados alguns textos e que fossem comunicado aos membros as datas limites para entrega desses
textos.
Quanto aos monstros o Sr. Presidente sublinhou que foi o primeiro a defender que é
preferível ter este problema localizado, do que estarem a ser despejados nas florestas e deu nota das
razões que levaram a escolha do novo local para os monstros. Quanto ao Bodo das Castanhas, o Sr.
Presidente deu nota que os membros da assembleia podem e devem sugerir as suas opiniões
relativamente a festa, em concreto explicou o porquê de não dispersar o Bodo das Castanhas para a
junto da igreja Velha. Já no que diz respeito ao Noticias de Vermoil o Sr. Presidente comunicou que
todas as participações são bem-vindas e que podem ser remetidas para o executivo da junta para
poderem eventualmente ser publicadas.

2. Informações sobre educação para o ano letivo 2015/2016;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que apresentou e explicou a
situação da educação na freguesia de Vermoil, tendo salientado nomeadamente a hora de abertura
das diversas escolas em conformidade com as necessidades dos pais dos alunos. Foi anunciado pelo
Ministério da Educação que iria ser colocada uma auxiliar em cada uma das escolas primárias da
freguesia. Enquanto não foram contratadas essas auxiliares, a Junta e Freguesia assegura o
prolongamento de horário. Informou que a responsabilidade da limpeza das escolas é do
agrupamento mas está a ser assegurada pela junta. No que diz respeito as Atividades Extra
Curriculares, estas estão a ser asseguradas em parceria com Filarmónica Vermoilense e com Atlético
Clube de Vermoil. No que diz respeito aos jardins-de-infância, foi sugerido pela Filarmónica
Vermoilense uma hora de formação musical com uma pequena comparticipação financeira dos pais,
sedo que se aguarda a resposta de alguns pais dos Matos da Ranha. Quanto ao Centro Escolar de
Vermoil, já foi aprovado o concurso no tribunal de contas, pelo que se aguarda a assinatura do
contrato e o início dos trabalhos durante o mês de outubro. O Sr. Presidente explicou as diversas
atividades efetuadas durante o verão nos ATL´s de férias. Foi adjudicada a requalificação do jardim-

de-infância dos Matos, do Outeiro e de Vermoil. O Sr. Presidente justificou o porquê de se
recuperarem estes espaços apesar do encerramento das escolas após a conclusão do polo escolar.
O Sr. Carlos Pinto solicitou informação sobre se existe algum compromisso relativamente
abertura do polo escolar, visto que o processo se tem vindo a arrastar.
O Sr. Presidente informou que o polo escolar estava previsto abrir no próximo ano letivo, mas
com os atrasos que se têm verificado essas data está em risco.

3. Apresentação, discussão e votação da I alteração ao orçamento de 2015, com vista a
aquisição de equipamento de transporte, requalificação de parques infantis e obras em
habitação para família carenciada;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia explicou a alteração do orçamento
para constarem as verbas que permitam a execução das requalificações dos parques infantis, que
rondam os quinze mil euros. Relativamente aos trabalhos na habitação da família carenciada, os
trabalhos rondam os vinte e dois mil euros, já a aquisição de um equipamento de transporte e dos
trabalhos ascende a valores entre os doze e os dezoito mil euros, vindo a receita do ano anterior que
transita para este orçamento retificativo. O Sr. Presidente explicou o porquê da aquisição do
equipamento de transporte.
A Srª. Elisabete Mota questionou sobre como será efetuado o transporte dos alimentos e o
horário de chegada das refeições. O Sr. Presidente explicou que será efetuado do mesmo modo que o
Centro Social Júlio Antunes efetuava a distribuição das refeições.
O Sr. Carlos Pinto solicitou informação sobre a existência do contrato Interadministrativo
para a execução das obras na habitação de família carenciada. O Sr. Presidente informou que a
minuta do contrato Interadministrativo ainda não tinha sido fornecida e que quando esta for redigida
será posta a aprovação por parte da Assembleia de Freguesia.
Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado
por maioria com a abstenção do Sr. Carlos Pinto.

4. Apreciação, discussão e votação de moção pela construção de nó de acesso à A1 em
Barracão/Meirinhas;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia efetuou um pequeno resumo das
várias diligências efetuadas já a alguns anos assim como da reunião mantida com vários
presidentes de junta, na qual foi acordado enviar uma moção para os vários intervenientes ligadas
as infraestruturas viárias nacionais para realçar a necessidade do nó de acesso à A1 no Barracão.

O Sr. Carlos Pinto leu correio eletrónico enviado ao Presidente de Junta com alguns pontos que
deveriam estar presentes na moção. O Sr. Presidente leu uma proposta de moção.
Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocada a votação a moção tendo sido
aprovado por unanimidade.

5. Período de intervenção do público assistente;

O Sr. Adelino Duarte Pereira questionou a Junta de Freguesia se teria efetuado os cálculos de
todas as despesas das refeições das crianças com a inclusão dos custos de transporte e
distribuições. O Sr. Filipe Leitão deu nota que o Centro Social Júlio Antunes tem um custo de
2.54€ por refeição.
O Sr. Presidente explicou as várias tentativas que foram feitas para manter as refeições no
Centro Social Júlio Antunes e todas as contas, sendo que será mais barato para a Junta de
Freguesia a solução apresentada.

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