
Ata número quatro de 2011 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, pelas vinte e uma 

horas, por convocatória individual de vinte de dezembro 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. 

 

Verificando-se a ausência do Sr. Jorge Manuel Ferreira, que apresentou justificação e de 

Carlos Manuel Ferreira Costa, 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. 

 

O Sr. Luís Ferreira solicitou informação sobre quando irão ser efectuados os 

asfaltamentos na Mata do Casal Galego assim como se vão ser efectuados os passeios e 

em que formato. 

O Sr. Presidente da junta informou que iriam ser efetuados no Verão, no que diz 

respeito aos lancis e passeios, estes serão efectuados a semelhança do que aconteceu nas 

restantes localidade. Caso haja necessidade de material será solicitado a junta de 

freguesia. Sendo a mão-de-obra por conta dos proprietários. 



Foi alertado que caso haja proprietário interessados, será necessário coordenar a 

instalação das águas pluviais. 

 

A Srª Vitália solicitou informação sobre a data da execução dos lancis e passeio na 

estrada Principal dos Matos. O Sr. Presidente informou que a semelhança do que 

informou ao Sr. Luís Ferreira que caso haja interessados para efetuar os passeios a junta 

disponibiliza os materiais e que tentará iniciar esses trabalhos com alguma brevidade 

 

O Sr. Daniel Ferreira solicitou informação sobre a conclusão dos trabalhos de 

saneamento no Outeiro da Ranha. Segundo o Sr. Presidente informou que estes 

trabalhos estão a ser concluídos. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 17-09-2011 a 20-

12-2011; 

 

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 seguinte, no capítulo da Educação e 

formação, todo o trabalho efectuado no serviço de refeições e atividade de 

enriquecimento curricular e componente de apoio a família, sendo a época de Natal foi 

atribuída as escolas subsidio para compras de prendas de Natal, tendo sido reduzidas as 

verbas anteriores. Nas escolas de Vermoil, o subsídio foi utilizado na compra de 

material para os cabazes de Natal e com a ajuda dos pais foram distribuídos pelas 

famílias carenciadas, O JI de Vermoil, hasteou a bandeira verde. 

 

No que diz respeito ao urbanismo, destacou o apoio e manutenção da rede de 

iluminação pública. Em caso de falha o próprio contribuinte deve informar EDP para 

recolocar as lâmpadas. A câmara tem tentado reduzir os custos de iluminação. No adro 

da igreja os candeeiros estão a ficar obsoletos, foi solicitada a sua troca e aguarda-se que 

a CMP analise a questão. Destacou a intervenção das brigadas de primeira intervenção, 

não só em Vermoil, mas também nas freguesias limítrofes. Realizou-se o 3º passeio de 

idosos ao castelo de Almourol com a participação de 190 idosos. 



Foi editado nº 19 do Notícias de Vermoil estando previsto uma nova edição para o 

próximo mês.  

 

Na rede viária, salientou o Melhoramento das bermas do casal galego, Manilhamento no 

centro de Vermoil e na Lagoa. 

 

Na reunião da Acção social de Vermoil, apesar de ter aparecido muito pouca gente, esta 

foi bastante produtiva. Tomou-se a decisão de construir uma casa de banho para a casa 

de uma senhora e uma criança. A junta promoveu alguns contactos com empresas de 

modo a que estas ajudem no fornecimento de materiais. Também foi efectuada vendas 

de bolos e bens na saída das igrejas de modo a se conseguir algumas verbas para os 

trabalhos. O presidente da junta aproveitou para dar os parabéns ao pessoal da acção 

social de Vermoil. Foram entregues 16 cabazes, o Rotary de pombal ofereceram dois 

cabazes, assim com alguns particulares também ofereceram directamente a algumas 

famílias carenciadas. A Junta de Freguesia participou a recepção do novo pároco. No 

que diz respeito as colectividades, foi organizado o Bodo das Castanhas assim como 

reunião de avaliação com as colectividades, tendo avaliado como positivo. A junta de 

freguesia apoiou ao Atlético Clube de Vermoil para a preparação da tripla légua. Foi 

iniciado o restauro da escola do Tojal 

 

O Sr. Presidenta da Junta informou que todas as atividades das diversas colectividades 

da freguesia devem utilizar as ferramentas postas a disposição pela camara municipal de 

Pombal para divulgação das mesmas. 

  

A junta de freguesia foi convocada para uma reunião com o Instituto Geográfico 

Português para indicar os Limites administrativos de Vermoil com Carnide. Estes foram 

registados e efectuaram também a mesma reunião com a junta de freguesia de Carnide. 

Será promovida uma reunião com a duas Junta de Freguesia para se tentar resolver este 

assunto. 

 

O Presidente da Junta informou que esta participou na atribuição na Medalha de mérito 

grau de prata ao irmão Valentim Rodrigues e irmã Celeste Rodrigues pela vida de 

voluntariado. 

 



No que diz respeito ao cemitério da Ranha de São João foram promovidas diversas 

reuniões com os empreiteiros de modo a se poder efectuar uma futura adjudicação. Já 

no cemitério de Vermoil, encontra-se completo o talhão I, destinado aos jazigos 

subterrâneos assim e visto que tem existido alguns pedidos de compra de terreno para 

jazigos subterrâneos, estes tem sido encaminhados de modo a preencher os espaços 

disponíveis nos outros talhões. 

   

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

Taxas 2012:   

a.   Actos de Secretaria;  

b.   Serviço de CTT; e  

c.   Registo e Licenças de Canídeos; 

 

O Sr. Presidente da junta de freguesia informou que se mantem todos os valores com 

que foi levado 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 2012 

O Sr. Presidente da junta de freguesia informou que se mantem todos os valores 

com exceção da concessão dos terrenos no cemitério da Ranha de São João de modo 

a aproximar este valor dos restantes cemitérios da Freguesia que foi levado 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 2012;   

O Sr. Presidente da junta de freguesia informou que se mantem todos os valores 

com que foi levado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

5. Apresentação, discussão e votação da proposta das Grandes Opções do 

Plano para o ano financeiro de 2012;  

O Sr. Presidente explicou as Grandes Opções do Plano para o ano financeiro de 2012. 



Estão previstos alguns investimentos, nomeadamente a Escola primária do Tojal, 

Ampliação do cemitério da Ranha e a construção de passeio pedonais. Para o cemitério 

da Ranha de São João e para a escola primária do Tojal. A Junta de Freguesia de 

Vermoil tem acordo de colaboração com a Câmara Municipal de Pombal.   

 

Foi solicitado pelo Sr. Leonel Lourenço sobre a não presença de apoio as 

colectividades, ao que o presidente informou que esse apoio advém do investimento 

efectuado no bodo das castanhas. 

 

Foi levado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

  

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

da Receita e Despesa para o ano financeiro de 2012; 

O Sr. Presidente explicou o orçamento de receita e despesa par o ano de 2012, que foi 

levado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

7. Período de intervenção para o público assistente. 

Não havendo 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. 


