
Ata número dois de 2013 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, por convocatória individual de dezanove de junho de dois mil e treze 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. 

 

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 anterior; 

O Sr. Presidente da Assembleia, 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 um voto contra do Sr. Leonel 

Ferreira. 

O Sr. Leonel Ferreira questionou a mesa da assembleia relativamente a possível demissão 

solicitada pelo Sr. Luis Ferreira aquando da discussão em assembleias anteriores relativas a estrada 

da Mata. O Sr. Presidente da mesa esclareceu que o Sr. Luís Ferreira não solicitou a sua demissão. O 

primeiro secretário indicou que poderiam ser ouvidas as suas gravações das assembleias para 

esclarecer. O Sr. Presidente da junta de freguesia sublinhou que o Sr. Luís Ferreira apenas terá dito 

que caso os trabalhos na estrada não estivessem concluído até ao final do ano de 2012, apresentaria a 

sua demissão. O Sr. Presidente da mesa da Assembleia voltou a informar que não foi apresentada 

qualquer pedido de demissão pelo Sr. Luis Ferreira e que poderia ser fornecido cópia da ata em 

causa. 

O Sr. Presidente da junta de freguesia questionou o porquê do voto contra, ao que este 

informou que esta não relata o acontecido na reunião anterior. O primeiro secretário da mesa da 

Assembleia solicitou em que pontos a referida ata não relatava o acontecido, tendo sido referido que 

o Sr. Presidente teria dito que o Sr. Luís Ferreira já se teria demitido. O primeiro secretário da mesa 

da Assembleia deu nota que essas não foram a palavra ditas pelo Sr. Presidente da Junta e que este 

também confirmou. 

 

 

 



2. Intervenções na generalidade 

Foi solicitado pelo Sr. Jorge Ferreira qual o ponto de situação relativo aos limites da freguesia 

de Vermoil, nomeadamente aos limites com a freguesia de Carnide. O Sr. Presidente da Junta 

relembrou todo o processo que decorreu com a Junta de Freguesia de Carnide, tendo sido acordados 

os limites com aprovação por unanimidade das duas juntas de freguesia e das duas assembleias de 

freguesia. No entanto esse acordo foi posteriormente revogado pela Freguesia de Carnide. Tendo 

sido solicitado que o IGP para que proceda a definição dos limites. O IGP enviou um ofício a 

comunicar que este processo estava suspenso durante o processo da agregação de freguesias. A Junta 

de Freguesia enviou ofício a solicitar a reabertura deste processo encontrando-se a aguardar resposta.  

 

O sr. Carlos Costa solicitou esclarecimentos relativos aos trabalhos de reparação das valetas 

no Tojal visto que foram iniciados tendo sido interrompidos. O Sr. Presidente da Junta informou que 

esta interrupção foi devido ao mau tempo e que os trabalhos poderão ainda não ter sido reiniciados 

devido a execução dos trabalhos de saneamento.  

 

A Srª Vitália Mendes solicitou informação sobre para quando a ligação dos esgotos do lugar 

dos Matos da Ranha. O Sr. Presidente informou que ainda não estavam feitos alguns trabalhos para 

permitir essa mesma. A Sr. Vitália Mendes deu nota que finalmente estava resolvido o problema na 

rua da Amieira que não permitia a asfaltagem da rua. O Sr. Presidente da Junta disse que finalmente 

a Câmara Municipal fez o que lhe competia expropriando o terreno necessário para alargar a estrada. 

Foi solicitado ao Sr. Presidente que fossem corrigidos alguns buracos que tem estado a 

aparecer em várias estradas da freguesia devido a algumas ruturas das redes. O Sr. Presidente 

informou que já teria solicitado a correção destes trabalhos através das empresas a quem adjudicaram 

trabalhos de asfaltamentos. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 20-04-2013 a 19-06-2013; 

   

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

formação, que se fechou mais um ano letivo, não tendo havido problemas. A Freguesia apoia a 

iniciativa bandeira verde promovida pelas escolas. Foi realizado o debate sobre a educação 

No que diz respeito ao saneamento básico e abastecimento de águas, foram acompanhados os 

trabalhos relativos a rede de abastecimento de água e do reservatório, assim como a todos os 



trabalhos de saneamento a ser executados na freguesia. Foi dado nota que o saneamento apenas 

estava previsto até a Mata do Tojal e que a pedido da junta de freguesia vai ser prolongado até a 

Palhaça. O Sr. Presidente informou que foi otimizado o projeto da fonte da Saúde sendo que não 

acredita que este será efetuado durante o verão 

 

Quanto ao urbanismo está quase concluída a ampliação do cemitério da Ranha. 

 

No que diz respeito ao associativismo e ação social e atividades culturais, o Sr. Presidente 

salientou a organização da festa de São João, dando nota da disponibilidade de todos os populares 

em ajudar na sua realização. No parque de Stº António da Pinheiras foram efetuados alguns trabalhos 

de manutenção e correção. A Junta de Freguesia acompanhou a execução dos trabalhos para 

melhoria da habitação de pessoa carenciada da freguesia. 

 

O Sr. Presidente da Junta destacou o novo site da Junta de Freguesia, tendo mostrado o novo 

layout. Solicitou que as associações comunicassem as suas iniciativas de modo a que o site seja o 

mais completo possível. 

 

Quanto as pavimentações, foram concluídos os asfaltamentos da estrada da Mata assim como 

alguns acessos a essa estrada. O Sr. Presidente da Junta informou que foram efetuadas reparações em 

diversas estradas da freguesia.  

 

O Sr. Presidente lembrou que a Junta de Freguesia colocou a bandeira a meia haste em 

homenagem ao Sr. José Mota Marques e que ofereceu um ramo de flores para o efeito. Salientou a 

dedicação que o Sr. José Mota Marques teve com a freguesia de Vermoil. 

O Sr. Leonel solicitou ao Sr. Presidente se estaria previsto o asfaltamento da rua da Terra 

Nova. Foi também questionado relativamente a execução do açude, sendo que o Sr. Presidente deu 

nota da revindicação efetuada aquando da visita a freguesia e que o Sr. Engº Narciso Mota teria 

informado que seria efetuado. 

 

O Sr. Presidente da Junta salientou que a freguesia de Vermoil é a 3ª freguesia do concelho de 

Pombal em termos de asfaltamentos e ainda não está contabilizada a estrada da Mata. 

 

2. Apreciação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia de Vermoil da 1ª 

Revisão Orçamental de 2013; 



Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que informou que em virtude de 

existir um saldo positivo no ano anterior, seria necessário efetuar uma revisão orçamental. 

Este saldo positivo foi distribuído por diversos artigos. Foi solicitado pelo Sr. Leonel Ferreira 

se esse saldo seria gasto no mandato em curso, ao que foi esclarecido que o orçamento diz 

respeito ao ano em curso, pelo que será para executar em 2013.. Não havendo mais pedidos de 

esclarecimentos tendo posto à votação tendo sido aprovado por unanimidade e por minuta 

 

3. Período de intervenção para o público assistente. 

Sr Laureano solicitou que fosse alargada a rua Direita assim com solicitou a execução de 

alguns trabalhos nomeadamente a colocação de manilhas. Solicitou também a limpeza dessa via, 

bem como na rua do Moinho. 

 

O Sr. Presidente da Junta agradeceu ao Sr. Laurenao o fato de ter mencionado os trabalhos 

necessários na rua Direita e informou que existe uma parte da Lagoa em direção a estrada da Mata, 

que apesar das diligências realizadas pela junta de freguesia, não houve autorização para o necessário 

alargamento, nem para a colocação das manilhas. Há dois meses a junta de freguesia,  efetuou alguns 

trabalhos de melhoramentos e a circulação na via foi melhorada. Na outra parte da rua Direita em 

direção à Chã o Sr. Presidente deu nota da falta de cuidado dos proprietários e que a junta não iria 

efetuar qualquer trabalho nessa parte da rua Direita, pela existência de muros ilegais, colocação de 

vigotas, falta de limpeza dos terrenos, aguardando-se intervenção da fiscalização municipal. Na rua 

do Moinho, a Junta informou que da última vez que foram colocar tout-venant e melhorar a via, um 

dos proprietários veio ameaçar a junta de tribunal pelos melhoramentos efetuados, informando que 

não autorizava qualquer dimensionamento. 

 

Foi solicitado por alguns participantes que fosse efetuada limpeza na fonte do Inferno, o Sr. 

Presidente deu nota que a mesma será efetuada. 

 

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

encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que vai ser devidamente assinada. 

 

O Presidente  

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


