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Acta número um de Dois mil e Dez 

Ao trigésimo dia do mês de Abril do ano dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, por convocatória individual de vinte e um de Abril de dois mil e dez e edital afixado 

na mesma data, realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na 

sede da Junta de Freguesia. 

Verificou-se a ausência do Sr. Daniel Brito Ferreira e Luís Manuel Gaspar Ferreira, as quais 

foram devidamente justificadas ao Presidente da Assembleia.  

O Senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento que tinha em seu poder uma carta do 

Sr. Daniel Brito Ferreira que apresentava um pedido de suspensão de mandato por trinta dias, 

invocando razões profissionais e uma outra da D. Maria Natália Silva António que apresentava 

o pedido de demissão do mandato. Como ninguém se opôs os pedidos foram aceites.  

Em substituição dos referidos elementos da bancada do PSD, apresentaram – se Manuel dos 

Santos Ferreira Almeida e Vitália das Neves Mendes respectivamente, que tomaram de 

imediato posse das suas funções, enquanto membros de pleno direito da Assembleia de 

Freguesia.  

Dada a ausência do primeiro Secretário da Assembleia Daniel Brito Ferreira, pelas razões 

invocadas, O Sr. Presidente da Mesa propôs á Assembleia que o lugar de primeiro secretário 

fosse desempenhado por Ana Paula Gaspar da Costa, e o segundo Secretário por Carlos 

Manuel Ferreira da Costa. 

O Presidente da Assembleia questionou se havia alguém a opor-se e não havendo passou-se à 

ordem de trabalhos. 

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 

esta ter sido enviada a todos os membros da Assembleia atempadamente, o que foi aceite por 

unanimidade. 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 da Mesa o Sr. Manuel Sobreiro, o 

Sr. Dr. Jorge Manuel Mateus Mora da Silva questionou em que situação se encontra a 

reconstrução da ponte sobre o Rio Arunca pois acha que a mesma é uma ligação fundamental 

entre a sede de freguesia e Pombal, e também para quando a conclusão das obras na estrada 

de Casal Galego que está em condições de circulação muito deficitárias. O Sr. Presidente da 

Junta informou que em relação á ponte de Vermoil aguarda novidades da Câmara que se 

desculpou com recebimento de verbas tardias. 
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O Sr. Presidente da Junta explicou á Assembleia que há vários projectos e pensamentos para 

esta ponte e encontrou-se um consenso em fazer a ponte no mesmo local 70 cm acima da 

quota actual e com custos muito mais reduzidos do que a ponte anteriormente projectada, 

tendo a Câmara optado pelo projecto mais económico, ficando o vão entre pilares com catorze 

metros. O terreno que anteriormente tinha sido comprado pela Câmara para a ponte antes 

projectada vai ficar disponível para a Junta. 

Quanto à estrada de Casal Galego informou o Sr. Presidente da Junta que realmente já vamos 

quase no segundo ano de trabalhos nesta estrada desde o inicio do seu alargamento. Houve 

vários problemas no projecto de saneamento básico, o mesmo já foi posto a concurso no início 

do mês e agora seguirá os trâmites legais. Informou ainda que vai demorar muitos meses e 

será necessária a compreensão e paciência de todos até termos uma estrada em condições de 

normal circulação. O Presidente da Junta explicou que a freguesia já tem uma taxa muito 

grande de saneamento básico, faltando ainda a Palhaça, Casal da Ordem e Pocejal, existem 

localidades em que este está em candidatura abrangida pelo Quadro Comunitário de Apoio 

QREN, a localidade do Pocejal ficará para último pois será mais lógico haver acordo com o 

concelho de Leiria para ligar este saneamento á rede de Leiria, o que em caso contrário 

obrigaria a uma estação elevatória para bombagem e esta seria uma solução demasiado 

complexa e onerosa.  

O Sr. Carlos Costa colocou ainda a questão da rua dos Chões se vai ser limpa ou não, tendo o 

Presidente Ilídio da Mota respondido afirmativamente. O Sr. Carlos Costa enalteceu o trabalho 

que a junta tem feito em aplicar um herbicida ao que respondeu o Presidente Ilídio da Mota 

que esta foi a primeira experiência e daí será analisado o resultado para decisões de aplicações 

futuras. Pede ainda o Sr. Carlos Costa se é possível, na Palhaça, colocar um pouco de alcatrão, 

nas zonas onde foram feitos cortes na estrada. 

Período da ordem do dia: 

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 19-12-2009 a 21-04-2010; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que salientou os seguintes pontos: 

Na rubrica da Formação e Educação entre as muitas acções desenvolvidas com as escolas e 

jardins-de-infância da freguesia que constam na lista anexa, salienta que na Escola Básica de 

Vermoil e do Outeiro da Ranha estão a ser colocados telheiros nos recreios os quais já estavam 

adjudicados há algum tempo, mas houve atrasos por parte do empreiteiro. 

Na rubrica do Saneamento Básico o mesmo está em implementação, tem havido alguns 

contratempos pois o empreiteiro tem desenvolvido os trabalhos de uma forma incoerente, e 

tem passado três ou mais vezes em cada local. Este tipo de actuação foi afirmado pela Câmara 

que não mais se vai repetir. Estamos a pedir a repavimentação das ruas nos Matos da Ranha 

onde já passou o saneamento. 

Na rubrica Urbanismo, Espaços Públicos, Ambiente, Desporto e Cultura salientou o Presidente 

Ilídio da Mota que a Câmara limpou as margens dos rios Arunca e Cabrunca cuja competência 

não é da CMP mas sim dos confinantes, mas como estes proprietários não limpam é muito 

perigoso deixar as margens no estado em que se encontravam. Explicou que não há fiscais e 
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sem eles não há actuação e ninguém limpa; tivemos alunos do Colégio João de Barros do 

grupo “ALDEIA VERDE” que nos pediu apoio para colocar mais 5 oleões junto dos Ecopontos da 

freguesia, ficando os 6 Ecopontos dotados de oleão; demos apoio no projecto Limpar Portugal 

onde compareceram muitos amigos do ambiente e limpou-se muito lixo; é de salientar um 

grande evento que foi o lançamento do livro do Padre Américo Ferreira intitulado “Vermoil - 

Retalhos da sua História” e a inauguração do Núcleo Museológico de Vermoil tendo sido um 

evento muito interessante. 

Na rubrica Rede Viária e Pedonal salientou o Presidente da Junta que esta semana fica 

colocada a camada de desgaste em troços de estrada perigosos, como a Tiroeira, Tojal e Casal 

da Ordem e na estrada que vai de Vermoil ao Outeiro da Ranha; a rua do centro está de novo 

impedida por motivos de ordem da natureza, a Câmara tomou conta da ocorrência e prevê 

resolver a situação em tempo seco. 

Na rubrica Acção Social e Associativismo explicou a apresentação da proposta de protocolo á 

Associação Desportiva de Vermoil para disponibilizar á junta os equipamentos e infra-

estruturas, as quais serão geridas pela junta adaptando-as a novas realidades, embora a 

associação continue a existir. O Presidente Ilídio da Mota participou na última assembleia da 

associação e diz que correu bem e espera em Junho propor este assunto na nova Assembleia 

de freguesia. 

Na rubrica Administração, Gestão, Serviços e Equipamento é de salientar o empenho da Junta 

nas conversações e reuniões com a CMP, o operador de comunicações móveis Optimus e 

Associação de Agua dos Matos da Ranha para a antena da Óptimos ser colocada em cima do 

tanque da água. 

Feita a apresentação da actividade desenvolvida o Sr. Manuel Sobreiro quis salientar o evento 

que achou marcante desta temporada que foi o lançamento do livro do Padre Américo e a 

inauguração do Museu João de Barros, e enaltecer todo este trabalho que resultou num marco 

histórico para a nossa freguesia 

O Presidente Ilídio da Mota quis registar em acta um agradecimento às várias pessoas entre 

elas e em primeiro destaque o Padre Américo Ferreira que expressou a nossa história com a 

“doçura” que só ele sabe, à Patrícia Gaspar e o David Mendes na edição do livro que tudo 

fizeram para melhorar o seu conteúdo e ao Telmo Simões, não querendo esquecer ninguém 

em particular. Para o Museu foram muitos os que participaram com um espólio grande de 

artigos tradicionais da nossa terra, assim como muitos anónimos que participaram com muita 

tradição. O envolvimento foi muito grande e muito enriquecedor, o Professor Saul Gomes fez 

uma apresentação muito emocionante e diz que temos uma história tão antiga como o Castelo 

de Pombal. 

A Filarmónica fez um concerto de grande qualidade, acompanhado pelo grupo Coral do 

Marquês de Pombal. Dia 24 de Janeiro fica como um marco histórico na nossa freguesia, 

estamos todos de parabéns. 

2. Apresentação, discussão e votação da Prestação de Contas da Freguesia de Vermoil 

relativa ao ano Financeiro de 2009. 
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Tomou a palavra o Sr. Presidente Ilídio da Mota tendo informado que as contas foram 

apresentadas em dezasseis de Abril deste ano tendo sido enviadas ao tribunal de Contas. 

Informou que por erro Administrativo foi enviado junto com a convocatória para esta sessão o 

relatório financeiro de 2010. Passou a distribuir a prestação de contas relativo ao ano 

financeiro de 2009 aos membros da Assembleia solicitando que se todos concordassem o 

mesmo fosse proposto a votação. 

Explicou que da despesa prevista de 487.750,00€ resultou num grau de execução da despesa 

de 76,67% e no lado da receita com previsões de 487.750,00€ chegou-se á percentagem de 

execução orçamental de 73,92%. 

Em termos gerais a nível de controlo entre Receita/Despesa ficámos com um deficit de 

exploração mas que é explicado. Disse ainda o Presidente Ilídio da Mota que somos uma Junta 

não endividada, sem dívidas aos fornecedores. 

Não havendo mais dúvidas quanto a este relatório financeiro as contas foram colocadas a 

votação pelo presidente da mesa da Assembleia tendo as mesmas sido aprovadas por 

unanimidade. 

3. Apresentação, discussão e votação do Inventário de Bens da Freguesia de Vermoil 

O Sr. Presidente da Junta informou que nunca tinha sido feito um inventário dos bens móveis 

da junta, tendo este sido elaborado de forma a explanar e registar todos os equipamentos 

móveis e fixos propriedade da Junta e a sua respectiva localização nesta data, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. 

 

4. Apresentação, discussão e votação do Regulamento, Tabela e Fundamentação 

Económico-financeira das Taxas, Licenças e Outras Receitas para 2010; 

O presidente da mesa deu a palavra ao Presidente da Junta que explicou a todos que há uma 

nova lei que regula as taxas a partir deste dia 30 de Abril e neste sentido tem que existir uma 

tabela de fundamentação económico-financeira das taxas a aplicar pela Junta de Freguesia e a 

mesma encontra-se no anexo I do regulamento que a todos foi enviado previamente. Não 

havendo dúvidas o regulamento foi colocado á votação sendo aprovado por unanimidade e 

por minuta. 

 

5. Período de intervenção para o publico assistente 

O Presidente da Mesa perguntou se mais alguém pretendia intervir e na ausência de mais 

questões deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos os presentes a sua colaboração. 

Uma vez encerrada a sessão, lavrou-se a presente acta que vai ser assinada.  


