
Ata número seis de 2012 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma 

horas, por convocatória individual de dezanove de dezembro de dois mil e doze e edital afixado na 

mesma data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no Salão 

Nobre da sede da Junta de Freguesia. 

 

Verificando-se a ausência do Sr. Carlos Costa, não tendo apresentado justificação ao 

Presidente da Assembleia de freguesia, e da Srª. Vitália Mendes, 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 Ata da Assembleia de Freguesia de 26 de setembro de 2012; 

O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, pediu a dispensa da leitura da ata, visto 

todos terem recebido o documento atempadamente, perguntando se havia algum comentário ou 

alguma alteração a realizar. Foi colocada a votação tendo sido votada por unanimidade.  

 

2. Leitura e votação da Ata da Assembleia Extraordinária de 12 de outubro de 2012; 

O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, pediu a dispensa da leitura da ata, visto todos 

terem recebido o documento atempadamente, perguntando se havia algum comentário ou alguma 

alteração a realizar. 

 

Foi colocada a votação tendo sido votada por maioria com a abstenção do Sr. Luís Ferreira por 

este não ter estado presente da referida reunião.  

 

3. Leitura e votação da Ata da Assembleia Extraordinária de 23 de novembro de 2012; e 

O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, pediu a dispensa da leitura da ata, visto todos 

terem recebido o documento atempadamente, perguntando se havia algum comentário ou alguma 

alteração a realizar. Foi colocada a votação tendo sido votada por unanimidade.  

 

4. Intervenções na generalidade 

Dada a palavra aos membros da assembleia, não houve solicitação de qualquer intervenção. 

 



Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 15-09-2012 a 18-12-2012; 

   

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia, salientou relativamente a educação a 

decoração da cantina da EB1 de Vermoil efetuada por uma funcionária da junta e que tem feito estes 

trabalhos para além das suas competências. Sublinhou o decréscimo do número de crianças nas 

escolas da freguesia, assim como a previsão de nascimento de crianças ser muito baixo. Chamou a 

atenção para a redução demográfica com o aumento de óbitos e a redução de nascimentos. 

 

No que diz respeito ao saneamento básico e abastecimento de águas, salientou a reparação de 

alguns problemas que tem surgido nas redes. Informou que a Câmara Municipal de Pombal irá dar 

inicio a construção do reservatório no Outeiro da Ranha. Foi efetuada a limpeza das margens dos 

rios. Iniciou-se a ampliação do cemitério da Ranha de São João. Realizou-se o Bodo das Castanhas e 

as comemorações dos 800 da freguesia de Vermoil. Foi organizado e realizado o passeio de idosos a 

Mafra, salientando a boa recetividade por parte dos idosos. 

 

Quanto a rede viária e pavimentação, iniciaram-se os trabalhos de pavimentação da estrada de 

Vermoil a estrada Mata do Casal Galego. Foi comunicado que a Junta de Freguesia fornecerá 

materiais para passeios pedonais aos proprietários que asseguram a mão-de-obra na estrada da Mata. 

Foi efetuada a limpeza das bermas do Outeiro da Ranha a Vermoil. Os pontões em risco foram 

intervencionados pela Câmara. Foi concluído o muro de gabião na capela de Santo António. 

 

Quanto a Ação Social e associativismo foi realizada uma reunião da Comissão Social de 

Vermoil, tendo ficado definida alguma ações a efetuar. Foi realizada a recolha de bens para 22 

cabazes de Natal que foram distribuídos pelas famílias carenciadas da freguesia, tendo sido reforçada 

esta recolha com bens fornecidos pela Junta de Freguesia. 

 

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para a Tabela de Taxas 2013:   

 

a. Atos de Secretaria; b. Serviço de CTT; e c.  Registo e Licenças de Canídeos.  

Foi indicado que a proposta da Junta de freguesia é manter as taxas de 2012. Não havendo 

qualquer solicitação de esclarecimentos, foi submetido 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 2013;   

 

Foi indicado que a proposta da Junta de freguesia é manter as taxas de 2012 com exceção das 

sepulturas perpétuas do cemitério da Ranha e ficando disponíveis os jazigos no mesmo cemitério, 

fruto da ampliação do mesmo. Não havendo qualquer solicitação de esclarecimentos, foi submetido 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 2013;   

 

Foi indicado que a proposta da Junta de freguesia é manter as taxas de 2012. Não havendo 

qualquer solicitação de esclarecimentos, foi submetido a votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

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

Despesa, e das Grandes Opções do Plano para o ano financeiro de 2013; e   

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que recordou que o orçamento para 

o ano de 2012 era de €476000.00, fechando o ano com uma execução de 75%. Foram indicadas 

algumas correções efetuadas no presente orçamento da junta de modo a aproximar a execução dos 

100%, assim como refletir o ano difícil que se avizinha. O Sr. Presidente deu nota que a Junta de 

Freguesia gostaria de ver iniciado a compra do terreno para polo escolar e das obras de 

melhoramentos na fonte da saúde, com um projeto mais económico. Também gostariam de ver 

efetuadas os passeios das ruas principais dos lugares da freguesia e da continuação dos saneamentos 

básicos nos diversos lugares da freguesia. Foi solicitado a câmara municipal a execução do passeio 

ribeirinho.  

Não havendo qualquer solicitação de esclarecimento, foi submetido a votação tendo sido 

aprovado por unanimidade e por minuta. 

 

6. Período de intervenção para o público assistente. 

O Sr. Manuel Pereira da Mata do Casal Galego solicitou esclarecimento relativamente aos 

passeios, por ele efetuado, quando da execução da pavimentação da estrada da Mata.  

 



O Sr. Presidente da Junta informou que com as obras de redimensionamento esses passeios 

tiveram de ser alterados e serão futuramente construídos à semelhança dos que tem acontecido 

noutras vias principais da freguesia, para o efeito espera todo o apoio do Município de Pombal. 

 

Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira desejou 

um bom ano de 2013 e de seguida declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que vai ser 

devidamente assinada. 

 

 

 

O Presidente  

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


