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Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, por convocatória individual de onze de junho dois mil e doze 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 da Srª. Maria Eugénia Mendes, tendo apresentado justificação ao 

Presidente da Assembleia de freguesia, e do Sr. Carlos Costa, não tendo apresentado justificação, 

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 maioria com a 

abstenção do Sr. Jorge por não ter estado presente na assembleia anterior. 

 

2. Intervenções na generalidade 

Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, o Sr. Luís Ferreira solicitou 

informação sobre a adjudicação dos trabalhos da estrada da Mata do Casal Galego. O Sr. Presidente 

da Junta informou que os técnicos da Camara Municipal encontravam-se a rever todos requisitos 

para efectuar a obra, assim como a obra de saneamento das Chãs, Lagoa, da Gafaria à Mata do Tojal 

e lugares adjacentes, que se encontra adjudicada não ainda não começou. O Sr. Luís Ferreira 

comunicou que caso os trabalhos não venham a ser efectuado até ao final do ano apresentaria a sua 

demissão. O Sr. Presidente deu nota que da parte da junta tudo tem sido feito, com forte empenho, o 

que não invalida que se a população a pressionasse a Câmara Municipal de Pombal, poderia ajudar 

na rápida resolução do problema. O Sr. Luís Ferreira mostrou o seu desagrado pelos trabalhos ainda 

não estarem concluídos. O Sr., presidente da Junta de Freguesia, salientou que esta junta trata todos 

os seus habitantes do mesmo modo, salientando os diversos trabalhos e servições conseguidos 

durante todo o mandato. Após alguma discussão sobre o assunto, o Sr. Luis Ferreira abandonou da 

assembleia. 



 

Período da ordem do dia: 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 14-04-2012 a 12-06-2012; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia salientou que este período, como sendo o 

mais curto entre assembleias, as actividades não é de grande monte. Também sublinhou que devido 

aos cortes orçamentais esta cada vez mais difícil efectuar melhoria na freguesia.  

O Sr. Presidente informou que o IGP e as Estradas de Portugal receberam comunicação com algumas 

solicitações e propostas para requalificação o IC2. 

 

2. Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal da Freguesia de Vermoil; 

O Sr. Presidente da junta de freguesia apresentou o mapa de pessoal de Vermoil, dando nota que 

existem dois postos de secretariado e assistente operacional e para dar apoio as escolas mais duas 

pessoas. As restantes pessoas apenas estão em regime de tarefeiros.  

Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação, tendo sido aprovado por minuta e 

por unanimidade. 

 

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

O Sr. Presidente da junta de freguesia apresentou o inventário dos bens da freguesia. 

O Sr. Leonel Lourenço questionou o porque de não existirem valores para os computadores 

Gateway. O Sr. Presidente informou que estes não aparecem valorizados por estes estarem 

disponibilizados no âmbito do programa Leiria Digital. 

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

4. 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. 


