Acta número um de Dois mil e Onze
Ao vigésimo dia do mês de Abril do ano dois mil e onze, pelas vinte e uma horas, por convocatória individual
de onze de Abril de dois mil e onze 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. Jorge Mora da Silva a qual não foi justificada e do Sr. Daniel Brito Ferreira, a
qual foi devidamente justificada ao Presidente da Assembleia.
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 Luís Manuel Gaspar Ferreira.
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. Carlos
Costa identificou problemas em várias estradas da Palhaça (Rua de Baixo, Rua do Alto e Rua da Esperança)
com o asfalto e também não tem havido a devida manutenção e chama a atenção para a questão da erva no
geral e das valetas que precisam de limpeza. O Sr. Presidente da Junta explicou á Assembleia que quando há
uma rotura de água, e tem havido várias, normalmente quem repõe o asfalto é a Câmara, neste caso o
senhor presidente da junta vai reportar este facto, embora na rua do Alto a falta de asfalto é de maior
necessidade. Quanto ao corte de sebes a junta actuou muito nos caminhos agrícolas, florestais e urbanos e
fez muito trabalho e bem feito mas temos que aproveitar quando temos, ou seja quando a Câmara nos
disponibiliza os meios e nem sempre é nos meses pretendidos. Vamos pedir novamente o corta sebes mas
pensamos que a melhor altura seria só em Maio ou Junho. Diz o senhor presidente da junta que as valetas
foram todas limpas há pouco tempo.
O senhor Luís Ferreira interveio sobre as obras de saneamento na Mata do Casal Galego, diz que detectou
anomalias e falou com o Eng.º Abel e reforça a ideia de que houve um esforço grande para que o
empreiteiro responda melhor e faça melhor o seu serviço. O senhor Luís Ferreira pretende saber ainda se
está previsto o asfalto para já ou não. Referiu ainda que há defeitos que deveriam ser repostos.
O senhor presidente da junta diz que a Câmara tem conhecimento das anomalias, sendo a fiscal a Engª
Sandra, que tem verificado e identificado as mesmas. Ouve ameaça de a obra ser mandada parar e o
empreiteiro melhorou a qualidade do trabalho. Quanto á reposição do asfalto, onde há falhas nas vias
secundárias vai haver a reposição, mas nas vias principais a reposição passa pelo total asfaltamento e não
pode ser rápido pois não queremos uma estrada igual á de Vermoil aos Matos, onde se verificam enormes
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abatimentos. Entretanto foi pedido à Câmara que fosse feita a reposição para minimizar os transtornos, pelo
que aguardamos deferimento desse pedido.
O senhor Jorge Ferreira chamou á atenção de um espelho que foi levado por um camião, e o senhor Manuel
Sobreiro chama a atenção para a falta de iluminação na estrada principal do Pocejal que se verifica desde a
queda de um pinheiro.

Período da ordem do dia:
1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 21-12-2010 a 10-04-2011;
Foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia que salientou alguns pontos essenciais:
Na rubrica da Formação e Educação entre as muitas acções desenvolvidas com as escolas e jardins-deinfância da freguesia que constam na lista anexa, salienta a reunião com Vereador da Educação sobre o
Centro escolar dizendo que há boas perspectivas para avançar. Fez-se um levantamento da área e dos vários
proprietários para negociar os terrenos.
Na rubrica do Saneamento Básico o mesmo continua em implementação.
Na rubrica Rede Viária e Pedonal salientou o Presidente da Junta a obra de construção da ponte do rio
Arunca em que o prazo termina na próxima terça-feira. A obra está praticamente concluída, falta passeios,
tapete, sinalização horizontal e pintura. Há um passeio que não estava contemplado e estou a tentar que
seja feito.
Na estrada principal dos Mato da Ranha, a junta de freguesia tem vindo a construir a rede de o saneamento
pluvial, com vista à construção de passeios pedonais, estando a ser cedidos materiais – lancil, pavimento e
pó-de-pedra – para os munícipes que queiram assumir a mão-de-obra em frente às suas propriedades.
Deixando um Louvor aos muitos que se têm associado, permitindo uma partilha de custos e minimizando os
encargos da autarquia. De referir que todo o trabalho de pluviais e passeios é feito em estreita colaboração
com o Municipio de Pombal, através de acordo de colaboração.
Temos reunido com responsável do sector de viação do Município de Pombal sobre empedramentos e
asfaltamentos na freguesia.
Foi feita a marcação para o alargamento da travessa da Fonte na Calvaria e da rua das Chãs nos Matos da
Ranha.
Na rubrica Acção Social e Associativismo foi criada a Comissão Social da Freguesia de Vermoil a qual teve
uma grande adesão e onde foi aprovado o regulamento. Noutras reuniões foram identificados os casos mais
críticos para poder ajudar. Em conjugação foi criada a loja Social pela Associação dos Amigos e Vizinhos dos
Matos da Ranha.
Na rubrica Administração, Gestão, Serviços e Equipamento houve reunião com a Dra Alexandra Borges para
a Unidade de Saúde Familiar a qual deixou a junta de freguesia optimista.
Quero lembrar que está em curso os “CENSUS 2011” e a Junta está a colaborar no que pode para ajudar,
tendo sido destacado para coordenador desse trabalho o senhor Carlos Mendes. Sendo de referir que este é

2

um processo muito trabalhoso com três reuniões semanais desde Março e muito trabalho. A junta de
freguesia deixa louvor a quem se tem disponibilizado.
Após estas considerações o presidente da junta quer deixar uma menção honrosa para uma pessoa que
prestou serviço nesta junta durante cinco anos a fazer um trabalho muito digno e de um valor acrescentado
muito grande. Deixo um louvor á Patrícia Gaspar pelo serviço todo que prestou, embora continue ligada á
freguesia através do Boletim da Freguesia que sairá mais uma edição muito em breve.
2. Apresentação, discussão e votação da Prestação de Contas da Freguesia de Vermoil da gerência do
ano 2010.
Tomou a palavra o Sr. Presidente Ilídio da Mota tendo explicado e feito algumas considerações sobre as
contas a todos os presentes.
Não havendo dúvidas o presidente da assembleia colocou as contas a votação tendo as mesmas sido
aprovadas por unanimidade.
3. Apresentação dos mapas dos limites administrativos da freguesia de Vermoil com as freguesias
confinantes no concelho de Pombal, para envio ao IGP (Instituto Geográfico Português), com vista
à rectificação dos mesmos.

O senhor presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor presidente da Junta, que apresentou as
rectificações aos limites administrativos com as freguesias confinantes.
Terminada a explicação, interrogou se os membros da assembleia tinham alguma questão a
colocar. Dado a explanação feita pelo presidente da junta ter sido clara não foi colocada qualquer
questão.
O senhor presidente da assembleia colocou este ponto à votação tendo sido o mesmo aprovado
por unanimidade e por minuta, para efeitos de execução imediata, ficaram assim aprovados os
limites administrativos da freguesia de Vermoil, conforme mapas que se anexam, com as freguesias
de: São Simão de Litém; Santiago de Litém; Pombal; Carnide e Meirinhas.
4. 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.
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