
Acta número quatro de 2010 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, pelas vinte e uma 

horas, por convocatória individual de vinte de Dezembro 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. 

 

Verificando-se a ausência do Sr. Jorge Mora da Silva, 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, Sr. Manuel 

Sobreiro, o Sr. Luis Ferreira solicitou ao Presidente da Junta de Freguesia que a junta 

solicitasse a reparação das bermas na estrada da Mata. O presidente da Junta informou 

que a empreitada tem um prazo de três meses e já tinham passado dois meses. Em 

virtude de não se conseguir executar a empreitada no prazo previsto, não será possível 

executar o asfaltamento da estrada para já, assim será necessário esperar pela passagem 

de um inverno de modo a precaver os abatimentos. 

 

O Sr. Carlos Costa solicitou ao Sr. Presidente informação sobre o porquê de não 

estarem asfaltadas de novo as estradas da freguesia que ligam a São Simão de Litém, ao 



contrário do que acontece nessa freguesia. O Sr. Presidente informou que em virtude de 

alguns acidentes que tem acontecido, foi solicitado a colocação de camada de desgaste 

nas zonas mais problemáticas e que a Câmara Municipal de Pombal já tinha prevista a 

conclusão da estrada da farmácia de Vermoil ao São Simão de Litém, tendo sido 

solicitado que estes trabalhos aguardassem pela conclusão dos trabalhos de saneamento. 

 

Período da ordem do dia: 

A pedido da Junta de freguesia e em virtude de já ter sido discutido o ponto 5) da ordem 

de trabalhos o Presidente da Assembleia de Junto solicitou a sua alteração para 

“Apresentação, discussão e votação do regulamento de taxas e receitas da Freguesia de 

Vermoil”. Não havendo objecções a esta alteração, foi promovida essa mudança. 

 

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 22-09-2010 a 20-

12-2010; 

 

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 início dos trabalhos da ponte do rio Arunca 

em Vermoil, tendo sublinhado a dificuldade aquando da execução da passagem pedonal. 

Comentou o asfaltamento da rua da fonte e da rua dos Valinhos nos Matos da Ranha 

assim como algumas reposições devido aos abatimentos. No Outeiro da Ranha tem 

surgido alguns problemas devido as redes de abastecimentos privadas desta localidade, 

com a solicitação efectuada a Câmara Municipal de Pombal o problema foi resolvido. 

Tem sido feito a rede de saneamento da rua principal do Matos da Ranha. Ficando 

registado um agradecimento aos cidadãos que se disponibilizaram para suportar os 

encargos com a mão-de-obra para execução dos passeios. Foi feito o alargamento da rua 

de São Vicente do Outeiro da Ranha e reconstruídos os muros demolidos aquando do 

referido alargamento. No que diz respeito ao Bodo das Castanhas e devido ao mau 

tempo durante todo o fim-de-semana, existindo problemas com os participantes na 

prova de BTT e com os feirantes, alguns nem se quer montaram as tendas tendo sido 

prejudicial para as receitas. Também para as colectividades presentes nas tasquinhas, 

também obtiveram receitas mais baixas. Foi apoiado o Atlético Clube de Vermoil com 

uma libra em ouro para o primeiro prémio. Foi dado apoio a recepção do Sr. Bispo a 

visita efectuada a freguesia de Vermoil. Foram efectuados e entregues dez cabazes de 



Natal para famílias carenciadas, tendo sido salientado que existem algumas famílias 

com grandes dificuldades. Em virtude de não haver uma boa distribuição dos diversos 

donativos das diversas instituições e pessoas da freguesia, o Sr. Presidente informou que 

durante o mês de Janeiro, irá promover, com a intervenção das IPSS, da Igreja, da Junta 

de Freguesia e algumas pessoas chaves, a preparação do concelho social da freguesia. 

Tendo em conta a quantidade de associações existentes na freguesia o Sr. Presidente 

sublinhou que deveria ficar a cargo de uma das colectividades a criação de uma loja 

social. Foi salientado diversos pelas diversas intervenientes várias possibilidades de 

ajuda, sendo certo que estas ajudas devem ser coordenadas. Foram salientados alguns 

problemas sociais existentes na freguesia. 

 

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

Taxas 2011:  a) Actos de Secretaria; b) Serviço de CTT; e  

c.   Registo e Licenças de Canídeos. Apresentação do balanço da educação 

desde 2005/2006 a 2010/2011; 

 

O Sr. Presidente informou que existiu uma forte redução das taxas no ano de dois mil e 

nove e sendo assim não haverá alteração das tabelas para este ano. 

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

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

Regulamento dos Cemitérios da Freguesia de Vermoil – Taxas dos 

Cemitérios 2011;   

 

O Sr. Presidente informou que se mantêm todas as taxas com o mesmo valor, sendo 

alteradas apenas as concessões dos terrenos para sepulturas perpétuas, no cemitério de 

Vermoil e Matos da Ranha passam de 700 euros para 750 euros e na concessão de 

jazigos subterrâneo passam para 1000 euros, já no caso do cemitério da Ranha de São 

João as sepulturas perpétuas passam de 450 para 600 euros para se conseguir chegar a 

igualdade entre todos os cemitérios na Ranha de São João. 

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 



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 2011;  

 

O Sr. Presidente informou que se mantêm todas as taxas com o mesmo valor. 

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

5. Apresentação, discussão e votação do regulamento de taxas e receitas da 

Freguesia de Vermoil;  

O Sr., presidente apresentou o Anexo A que se encontrava em falta em anteriores 

documentos.   

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

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

Investimento) para o quadriénio 2011/2014 

Tendo sido passada a palavras ao Sr. Presidente da Junta de freguesia, tendo informado 

que o ano de 2014 apenas é uma extensão dos anos anteriores. Segundo o plano 

plurianual da Câmara Municipal verbas previstas para o Pólo Escolar da freguesia, 

assim como diversos trabalhos de saneamento e de abastecimento aos vários lugares da 

freguesia, trabalhos de recuperação das margens do rio e também de trabalhos de 

asfaltamento em diversas estradas. 

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

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

da Receita e Despesa para o ano financeiro de 2011; 

 

O Sr. Presidente da Junta informou que existe uma redução do orçamento da Junta em 

sintonia com os cortes efectuado pelo FFF e também em consonância com os cortes 

previstos pela Câmara Municipal de Pombal. Também devido as redução de crianças 

presentes nas escolas o orçamento sofre um corte. Salientou-se que devido a aposta 

efectuada pela Junta de Freguesia a verba para pessoal é elevada, mas que isso se deve a 

vontade de prestar um bom serviço. Salientou que foram reduzidos os investimentos nas 



escolas em virtude do aparecimento do Pólo Escolar. Estão previstas verbas para a 

execução de passeios na freguesia, assim como outras obras diversas por toda a 

freguesia. Existe uma verba de 8.000,00 para apoio para equipamento da creche do 

Centro Júlio Antunes.  

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

8. Análise, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia, para 

apresentação ao ACES Pinhal Litoral I, da disponibilidade e condições da 

Freguesia de Vermoil para receber uma Unidade de Saúde Familiar 

 

O Sr. Presidente informou que foi promovida uma reunião com a directora do centro de 

Saúde de Pombal, sobre os diversos problemas existentes no Centro de Saúde de 

Vermoil. Foi alterado o acordo sobre o pagamento do consumo de combustível para o 

aquecimento, ficando acordado que a junta suportaria 2/3 dos custos e 1/3 para o centro 

de saúde. Foi efectuada uma abordagem sobre o futuro, chegando-se a conclusão que 

este passaria pelas unidades de saúde familiar com vários médicos residentes e de várias 

especialidades, a semelhança de outras freguesias do concelho de Pombal. Está pensada 

uma unidade de saúde familiar para a zona Sul de Pombal, tendo sido salientado que 

Vermoil seria uma boa solução tendo em conta a localização geográfica. Tendo em 

conta isto tudo a Junta de freguesia propôs a cedências das instalações da junta de 

freguesia sem custos para o centro de saúde, obtendo a junta uma renda mensal. Para 

que isso possa acontecer as instalações da Junta seriam mudadas para a creche visto 

estar previsto a execução de um pólo escolar. Caso seja necessário facultar as 

instalações antes da conclusão do referido pólo a creche passaria para a escola primária 

de Vermoil.  

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

9. Análise, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para a 

localização do Centro Escolar da Freguesia de Vermoil, a propor ao 

Município de Pombal 

 



De modo a garantir aproximadamente 7000 m2 de terreno, que não exista especulação 

imobiliária, que seja uma zona central da freguesia e retire movimento a sede de 

freguesia, foi apresentado Presidente da Câmara municipal de Pombal, após 

amadurecimento e falar com diversos intervenientes da freguesia, o terreno localizado 

nas chãs entre as estrada ao Outeiro da Ranha e a estrada que vai para os Matos de 

Ranha, no planalto existente. Esta localização tem boas acessibilidades a Vermoil, aos 

Matos da Ranha e ao Outeiro da Ranha. Foi salientado a necessidade da criação de 

transporte para as crianças que se encontram a mais de 3km do pólo escolar. 

 

Assim, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

10. Período de intervenção para o público assistente. 

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

assistente. 

 

Não tendo havido 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. 

 


