
Acta número quatro de 2007

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Dezembro, pelas vinte e uma hora, por convocatória 

individual de dezanove 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.

Verificando-se a ausência de Joaquim Morais, 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, facto que tem 

acontecido em todas as reuniões de assembleia.

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 maioria, 

registando-se a abstenção de Manuel Ferreira.

2. Intervenções na generalidade 

Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro, 

o Sr. Manuel Ferreira pediu à junta de Freguesia que proceda à limpeza de um caminho 

no Outeiro da Ranha (rua do Tanque), onde se procedeu ao corte de eucaliptos. Alertou 

para os abatimentos na rua principal do Outeiro da Ranha, e, solicitou à Junta de 

Freguesia que reuniões futuras pudessem ser marcadas um pouco mais cedo que o 

habitual.

O Sr. Presidente de Junta esclareceu que já tinham identificado o problema na rua do 

Tanque, estando a verificar a responsabilidade do acto. Quanto aos abatimentos na Rua 

Principal, informou que os problemas têm-se sucedido e que a Câmara Municipal tem 

feito averiguações no sentido de resolver os problemas registados.



O Sr. Américo Marques alertou para a degradação das placas de identificação de rua, 

como os casos das placas de identificação das ruas da Filarmónica e do Vale Fojo. 

Alertou também a Junta de Freguesia para a localização não funcional do Ecoponto em 

Vermoil e para a necessidade regular de recolha e limpeza dos mesmos.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia reconheceu que a identificação das placas 

toponímicas estavam muito degradadas, não só em Vermoil, mas como em toda a 

Freguesia, referindo que o executivo da Junta iria estudar placas de identificação 

alternativas para posteriormente propor à Assembleia de Freguesia.

No que diz respeito ao Ecoponto, referiu que há uma falta de sensibilização da 

população e que estes têm sido indevidamente utilizados, e, que a nova localização será 

na rua do Centro, em Vermoil.

O Sr. Daniel Ferreira alertou a Junta de Freguesia para a falta de visibilidade na junção 

da Rua dos Calvarios com a Rua da Escola nos Matos da Ranha, para a falta das caixas 

nos passeios no Outeiro da Ranha, e para a insuficiência de Ecopontos no Outeiro e 

Matos da Ranha. Questionou ainda o executivo da Junta sobre a recuperação do coreto 

da Ranha. 

Em relação à colocação de mais Ecopontos nestas localidades, o Sr. Presidente de Junta 

referiu que já foram pedidos, mas que tem sentido muita resistência na sua colocação.

No que se refere à recuperação do coreto, informou que a Junta realizou um 

levantamento de necessidades de intervenção em monumentos e espaços de utilização 

pública, e que o coreto da Ranha tinha sido identificado.

O Sr. Presidente referiu ainda que acredita que com o apoio da Câmara e da população 

daquele lugar tudo se conseguirá realizar.

O Sr. Carlos Costa questionou a Junta de Freguesia sobre o asfaltamento da rua das 

Oliveirinhas e sobre o embelezamento do Jardim de Vermoil.

O Sr. Presidente, Ilídio da Mota respondeu que a estrada seria asfaltada para o próximo 

ano, e que até lá não seria rectificada. No que diz respeito ao embelezamento do Jardim, 

admite que não tem dedicado nem disponibilizado meios necessários para o seu 

embelezamento, mas, que iria realizar uma intervenção, à semelhança do Jardim da 

Igreja. Referiu ainda que este desinvestimento nos Jardins se deveu às prioridades de 

gastos da Junta de Freguesia.



O Sr. Eugénio Mendes questionou a Junta de Freguesia sobre a possibilidade de 

aquisição de uma carrinha de transporte de passageiros. Esclareceu que o Atlético de 

Vermoil tem de transportar crianças e que a sua carrinha não está adaptada às novas leis 

de transporte de crianças.

O Sr. Presidente respondeu que a Junta de Freguesia não tem intenções de adquirir uma 

carrinha de transportes de passageiros por se tratar de um investimento muito elevado 

para o orçamento da Junta de Freguesia.

A Sra. Sónia Fernandes questiona a Junta de Freguesia sobre a possibilidade de 

colocação de espelhos na freguesia em locais com pouca visibilidade para a via pública, 

visto ser uma prática recorrente noutras freguesias do Concelho de Pombal. 

O Sr. Presidente respondeu que a Junta de Freguesia de Vermoil não pedia à Câmara 

Municipal espelhos para colocar em acessos para propriedades privadas.

O Sr. Luís Ferreira informa a Junta de Freguesia que o muro da Filarmónica se encontra 

partido, facto que se verificou após a Junta ter procedido à limpeza de valetas.

O Sr. Presidente referiu que iria averiguar o sucedido; mas que esse facto não era da 

responsabilidade do Executivo da Junta de Freguesia.

Depois de todas as intervenções por parte dos membros da Assembleia de Freguesia o 

Sr. Presidente Ilídio da Mota, esclareceu sobre os documentos da proposta da linha de 

alta tensão da Batalha a Lavos.

Falou do projecto e do estudo de impacto ambiental, referindo que o traçado alternativo 

C2 não é positivo para a Freguesia de Vermoil. Referiu ainda que este projecto estava 

em consulta pública e alertou a Assembleia de Freguesia para a produção de um 

documento onde manifestasse o seu descontentamento, caso assim o entendesse. 

Informou ainda que se iria realizar uma reunião na Câmara Municipal de Pombal, no dia 

4 de Janeiro de 2008, referindo a importância da presença da assembleia de Freguesia.

O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel Sobreiro, sugeriu a redacção de 

um ofício onde ficasse registado o descontentamento da Assembleia de Freguesia.

Esta proposta foi levada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.



Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 20-09-2007 até 

18-12-2007;

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação da 

actividade da Freguesia. Das muitas actividades por esta realizadas (ver documento em 

anexo), o Sr. Presidente da Junta realçou o desenvolvimento das actividades de 

enriquecimento curricular. Salientou o empenho dos Professores dos Matos da Ranha, 

professor Jorge e professora Cátia, pela entrega à sua causa e pelas actividades 

organizadas por estes, entre muitas a elevação desta escola a Eco-escola, com a 

atribuição pelas autoridades competentes da Bandeira Verde.

Salientou ainda o apoio da Câmara Municipal de Pombal, e o apoio dado pelo Sr. 

Fernando Lopes (responsável pelo sector de viação do Município).

Agradeceu ainda ao Sr. Adelino Duarte Pereira, presente na reunião de assembleia, pelo 

contributo dado na identificação dos números de campas no cemitério de Vermoil.

Terminada a explicação e relato das actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, 

o Sr. Manuel Sobreiro passou para o ponto número 2 do período da ordem do dia.

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para 

a Tabela de Preços 2008;

2.1. Actos de secretaria;

2.2. Serviço de CTT;

2.3. Registo e Licenças de Canídeos.

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia apresentou a proposta da Tabela de Preços (ver 

documento em anexo). Não se tendo registado dúvidas, o Sr. Presidente da Assembleia, 

Manuel Sobreiro, levou a proposta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para as Taxas dos 

Cemitérios;

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia passou a explicar as taxas a aplicar aos 

cemitérios (documento em anexo).

Não se registando dúvidas, o Sr. Presidente da Assembleia levou a proposta a votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade e minuta.



4. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Anexo A do 

regulamento das Feiras e Mercados na Freguesia de Vermoil – Taxas das 

Feiras 2008;

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia apresentou a proposta para o anexo A do 

regulamento das feiras e mercados na freguesia de Vermoil, explicando que tudo se 

mantinha como no ano anterior, realçando que apenas se cobravam taxas na feira do 

Bodo das Castanhas.

O Sr. Presidente da assembleia, Manuel Sobreiro, levou a proposta a votação, tendo sido 

aprovada por unanimidade.

5. Apresentação, discussão, e votação da proposta da Junta para o Orçamento 

da Receita e Despesa para o ano financeiro de 2008;

Neste ponto, o Sr. Presidente de Junta de Freguesia começou por explicar que o 

orçamento de 2007 estava com uma execução de 85%, que havia receitas e despesas que 

se traduziam apenas em intenções e que se esperava vir a receber a verba orçamentada 

pela Câmara Municipal de Pombal.

Explicou ainda que o orçamento estava realizado à semelhança do ano anterior (ver 

documento em anexo).

Apresentado, explicado e discutido, o Sr. Manuel Sobreiro levou a proposta a votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade.

6. Apresentação, discussão e votação da proposta do PPI (Plano Plurianual de 

Investimento) para o quadriénio 2008/2011;

Dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia, passou a apresentar a proposta 

do PPI. Nesta explicação destacou o apoio à construção da Creche do centro Social 

Júlio Antunes, comentando que a Câmara Municipal iria apoiar 10% da obra, e que a 

Junta de Freguesia iria apoiar com a atribuição de um subsídio no valor de 8000 Euros, 

para aquisição de mobiliário e equipamento. Referiu ainda que esta obra iria beneficiar 

toda a freguesia.

O Sr. Manuel Sobreiro, levou a proposta a votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade.



7. Apresentação, discussão e votação do Plano de Actividades para 2008

O Sr. Presidente, Ilídio da Mota, passou a explicar e a apresentar o Plano de Actividades 

para o ano 2008 (documento em anexo). Da apresentação destacou a intenção da 

continuidade do trabalho que a Junta de Freguesia tem realizado, sobretudo na área da 

Educação e Formação.

Terminada a apresentação e discussão, o Sr. Manuel Sobreiro levou a votação o Plano 

de Actividades para 2008, tendo sido aprovado por unanimidade.

8. Reflexão sobre os limites territoriais da Freguesia de Vermoil com 

Freguesias vizinhas do Concelho de Pombal

A localização geográfica de Vermoil leva à definição de limites territoriais com diversas 

freguesias, assunto já debatido em outras reuniões de assembleia.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informa que tem realizado diversas reuniões com 

os diversos presidentes de Juntas de Freguesia e que se têm tomado algumas decisões e 

acordos.

Assim, realça os contactos com os Presidentes de Santiago de Litém, S. Simão de 

Litém, Meirinhas e Pombal, referindo que os acordos estão a ser realizados conforme os 

limites conhecidos. O mesmo não se passa com a Junta de Freguesia de Carnide, onde o 

mesmo problema de desacordo se mantém.

O Sr. Presidente de Junta informou ainda que se os limites territoriais não ficarem 

definidos por concordância entre as duas freguesias, o problema terá de ser proposto à 

Câmara Municipal, que em última instância poderá resolver o problema em Tribunal.

9. Período de intervenção para o público assistente.

Dada a palavra ao público assistente, o Sr. Adelino Pereira alertou a Junta de Freguesia 

para a colocação de um sinal sentido Proibido a pesados na rua da Sarrada. Referindo 

que se resolveria o problema com a colocação de proibição a pesados com mais de 10 

toneladas.

O Sr. Manuel Francisco, sugere que a direcção do trânsito no centro de Vermoil volte ao 

que estava anteriormente. Sugestão, essa, que o Sr. Presidente referiu ser impossível de 



realizar, não só por ter sido aprovada por maioria, mas também por ser até agora a única 

proposta viável.

Terminadas as intervenções do público assistente, e não havendo nada mais a tratar, o 

Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, agradeceu a todos os presentes e 

enalteceu o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia, salientando o espírito de 

organização, cooperação, capacidade de diálogo e gestão de conflitos.

Desejou a todos um bom ano 2008, desejando que o espírito de cooperação até ali 

demonstrado se mantivesse para o novo ano que se aproxima. 

Declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente 

assinada.


