
Ata número três de 2014 

Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 

por convocatória individual de dezanove de setembro de dois mil e catorze 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 a presença de todos os membros da junta de 

freguesia. 

Foi solicitado pela Sr. Presidente da Junta de Freguesia a introdução de um novo ponto na 

ordem de trabalhos com o seguinte texto.” Apreciação, discussão e votação do Contrato 

Interadministrativo a celebrar entre o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil relativo aos 

serviços escolares 2014/2015”. O Sr. Presidente da Assembleia questionou se haveria alguma 

objeção a alteração. Não existindo qualquer objeção este ponto passou a ser o número 3 da ordem do 

dia passando o anterior ponto três para o ponto quatro. 

 

Período de antes da ordem do dia: 

 

1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou a dispensa da leitura de ata da reunião, já que esta 

foi enviada aos membros da Assembleias e questionou sobre a existência de alguma questão 

relativamente a ata. 

Não havendo qualquer pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada por 

maioria com a abstenção da Sr.ª Elisabete Mota devido a não ter estado presente na reunião anterior 

 

2. Intervenções na generalidade. 

A Sr.ª Elisabete Mota questionou o executivo sobre o aqueduto da estrada da Mata, que ainda 

se encontra entupido. Informou também que existe um aluimento de terras junto a casa da Sr.ª Maria 

de Jesus Gaspar que entupiu totalmente as valetas não permitindo a passagem das águas pluviais. 

Comunicou a falta de sinalização vertical junto a creche de Vermoil, na rua da serrada, assim como 

nas Moutinhas. A Junta de Freguesia foi questionada sobre o andamento das obras na rua da Serrana 

assim como sobre a habitação na rua do Cemitério que tem um bico em tijolo que está a ocupar o 

passeio. Quanto ao poste junto a Igreja Velha, visto ainda não ter sido alterado, questionou sobre 

quando seriam efetuadas as alterações. 

O Sr. Manuel Gomes informou que na rua do açude, quando ocorrem chuvadas, a água vem 

de enxurrada e questionou sobre a situação reportada na reunião anterior. Comunicou que na rua das 



cinco vilas, o asfalto encontra-se deteriorado. Solicitou informação sobre se está previsto a execução 

de passeios na rua principal dos Matos da Ranha 

 

O Sr. Carlos Pinto solicitou que fosse mudada as toponímicas das ruas da Ranha. Questionou 

a Junta de freguesia sobre o porquê dos trabalhos de saneamento no Vale Fojo que ficaram de ser 

efetuados quando as condições do terreno assim o permitissem, já que os equipamentos não 

conseguiam trabalhar em tempo de chuva. Solicitou o ponto de situação sobre o saneamento Básico 

ao nível de toda a freguesia. Informou que a área dos monstros se encontrava em más condições e 

solicitou intervenção da junta. Solicitou informação sobre as diligências efetuadas quanto ao açude 

do rio Arunca e solicitou informação sobre projeto do passeio ribeirinho. Constatou que na Venda 

Nova foi efetuada uma parte do passeio, questionou sobre o seguimento desses trabalhos. O Sr.º 

Carlos Pinto questionou a Junta sobre as verbas do IMI que são devidas a Junta de Freguesia. 

Constatou que, num documento da Câmara Municipal, existem verbas definidas para serem 

entregues a junta de freguesia para a aquisição de um trator e de um braço roçador e sugeriu que 

nessas verbas deveriam ter sido incluídas a de uma carrinha.  

 

A Sr.ª Sidalina Mota solicitou informação sobre de quem é a responsabilidade de corrigir o 

buraco que está a aparecer junto a ponte da autoestrada na rua Fernando Tomás. 

 

A Sr.ª Paula Costa questionou sobre os trabalhos da lomba no Pocejal e sobre de quem seria a 

responsabilidade de corrigir um abatimento que ocorreu junto ao aqueduto efetuada aquando da 

execução dos passeios. Solicitou a intervenção da junta para a reparação das paragens de autocarros 

no Pocejal. 

 

O Sr. Daniel Ferreira solicitou que fossem verificados as caixas de saneamento no Outeiro da 

Ranha devido a alguns abatimentos verificados. Pediu que a Junta de Freguesia solicitasse a limpeza 

das bermas da IC2.  

 

O Sr. Presidente deu nota que existem situações que demoram mais tempo a executar devido 

a muitas entidades envolvidas. Quanto aos casos em que a Camara Municipal de Pombal está 

envolvida nos trabalhos, tem existido bons desenvolvimentos e novidades.  

Respondendo as solicitações da Sr.ª Elisabete Mota o Sr. Presidente informou que os casos 

encontram-se identificados e que serão corrigidos assim que exista disponibilidade do pessoal da 

Junta de Freguesia. O Sr. Presidente deu nota das dificuldades que a junta tem com o pessoal assim 



como o anormal crescimento da vegetação devido ao clima que se tem verificado ao longo deste ano. 

Quanto a sinalização vertical o Sr. Presidente irá avaliar as várias situações identificadas com os 

técnicos da Câmara Municipal. Deu nota também da deterioração da sinalização vertical que está a 

ser avaliada para efetuar a sua substituição.  

Em resposta ao Sr. Carlos Pinto, o Sr. Presidente informou que alguns passeios são efetuados 

em parceria com os proprietários dos terrenos, sendo que a Junta fornece os materiais e os 

proprietários fornecem a mão-de-obra. Noutros casos, é efetuado um protocolo com a Câmara 

Municipal para que junta de freguesia execute os trabalhos por administração direta. Quanto a rua da 

Serrana, a estrada que liga Vermoil aos Matos da Ranha assim com a estrada do Outeiro da Ranha, 

está prevista a execução dos passeios  

Quanto a casa que se encontra a obstruir o passeio na rua do Cemitério, foram efetuadas 

diligências com o proprietário para corrigir o problema, tendo havido abertura para a sua correção. 

Sendo um trabalho que requer, também a intervenção de Câmara Municipal, a sua correção poderá 

demorar algum tempo. Quanto ao poste junto a Igreja Velha, a Câmara Municipal já solicitou a sua 

mudança e os técnicos da EDP já se deslocaram ao local pelo que será mudado dentro de algum 

tempo.  

Relativamente aos problemas identificados pelo Sr. Manuel Gomes, estes já se encontram 

referenciados a Câmara Municipal. Os técnicos deslocaram-se ao local e foi-lhes transmitido que a 

Junta de Freguesia não conseguiria resolver os problemas dado serem em terrenos privados e ser da 

responsabilidade dos proprietários darem seguimento às águas, pelo que a fiscalização municipal 

teria de atuar. Quanto a rua das Cinco Vilas, o Sr. Presidente da Junta colocou essa rua na listagem 

de ruas a repavimentar, vista que já está com todas as infraestruturas concluídas. Esta situação é 

valida para esta rua assim como para outras.  

Quanto ao abatimento reportado pela Sr.ª Sidalina Mota, A junta de freguesia irá reportar o 

problema a Câmara Municipal para que a brigada do asfalto possa intervir.  

Relativamente as questões colocadas pelo Sr. Carlos Pinto, e no que se refere as placas 

toponímicas a junta conta, faseadamente nos próximos três anos, substituir todas as placas, tendo 

sido solicitada ao Município apoio para esta intervenção. Quanto a situação do Vale Fojo, o Sr. 

Presidente informou que devido a particularidades climatéricas da zona assim como a inexistência de 

um “verão”, não foi possível executar os trabalhos de conclusão do saneamento. O Sr. Presidente 

informou que o projeto desta rede de saneamento encontra-se efetuada e que será todo por gravidade. 

Já no que diz respeito ao saneamento básico da freguesia, o Sr. Presidente informou que o Pocejal, 

Calvaria, Casal da Ordem, Canavieira, Oliveirinhas estão sem saneamento e que não está previsto 

nos próximos oito anos. Na restante freguesia, o saneamento encontra-se concluído, sendo que 



existem ainda alguns problemas a resolver nas Ranhas. Foram abordados alguns assuntos ligados 

com o saneamento, nomeadamente a profundidade dos ramais de ligação, assim como da 

necessidade de bombagem nos ramais domiciliários. No que diz respeito aos monstros, tem-se 

verificado verdadeiras faltas de civismo. A Junta de Freguesia colocou sinalização com indicação 

dos materiais que podem ser despejados nos contentores, mas estão constantemente a ser utilizados 

como vazadouro de muitos construtores. Está situação está a ter um custo elevado para o município. 

Se estes contentores fossem devidamente utilizados, apenas seria necessário esvaziar três ou quatro 

vezes por ano, assim tem que ser esvaziados três ou quatro vezes por mês. Caso se continue a 

verificar este abuso, a GNR poderá vir a atuar. Foi abordado com o Sr. Vereador do Ambiente a 

construção de um ecocentro de modo a evitar os abusos. O Sr. Presidente deu nota que se estão a 

equacionar a utilização de veículos da Junta para efetuar a recolha de eletrodomésticas, este serviço 

teria um custo reduzido para o utilizador. No que diz respeito ao açude do rio Arunca, o Sr. 

Presidente deu nota que o projeto está em fase de desenvolvimento de projeto assim como do passeio 

Ribeirinho. O Sr. Presidente deu nota das áreas pretendidas pela Junta de Freguesia. Também o 

terreno adquirido pela Câmara Municipal junto a ponte sobre o rio Arunca, poderão ser utilizadas 

para o início do passeio pedonal. O Sr. Presidente deu nota que no passado os planos Plurianuais da 

Câmara Municipal eram uma lista de intenções e que muitas delas não saíram do papel. Sublinhou 

que o Sr. Presidente da Câmara pretende efetuar um orçamento plurianual, para os próximos três 

anos, e conta cumpri-lo. Assim a Junta de Freguesia ira avaliar as pretensões do orçamento de modo 

a solicitar a adequação as necessidades da freguesia de Vermoil. O Sr. Manuel Sobreiro sublinhou 

que o açude e o passeio ribeirinho eram contrapartidas a não execução da praia fluvial e que 

convinha reforçar isso perante a Câmara Municipal de Pombal. Quanto as verbas relativas ao IMI, os 

valores já foram recebidos. No que diz respeito ao centro de saúde o Sr. Presidente deu nota dos 

desenvolvimentos quanto a tipologia das unidades de saúde equacionadas e deu voltou a informar 

que a Junta de Freguesia se encontra disponível para ceder o espaço para acolher a unidade de saúde.  

Em resposta a Sr. Paula Costa, o Sr. Presidente informou que foi ao Pocejal para avaliar as 

alterações a efetuar na lomba, com o responsável do município. Quanto aos passeios o Sr. Presidente 

informou que a Junta iria verificar o estado dos mesmos. Já relativamente aos abrigos de passageiros, 

o Sr. Presidente informou que existem alguns já referenciados para proceder à substituição. 

Quanto a sugestão para a inclusão do valor de uma carrinha nas verbas do trator, a junta 

informou que já efetuou um pedido apoio a Câmara Municipal, sendo que o Sr. Presidente da 

Câmara informou que a nível de equipamento seria concedido uma verba para um trator e um braço 

roçador. Este trator será partilhado com a Junta de Freguesia das Meirinhas através de protocolo a 



celebrar. No que diz respeito a carrinha, o apoio está já garantido e que por causa de alguns erros 

processuais, apenas na Assembleia Municipal de Novembro este apoio será aprovado. 

Relativamente ao abatimento junto as caixas de saneamento, referidas pelo Sr. Daniel 

Ferreira, o Sr. Presidente informou que os técnicos da Câmara já têm conhecimento das anomalias e 

que a Junta irá pressionar para resolver os problemas. No que diz respeito as bermas do IC2, a Junta 

de Freguesia irá tentar solicitar a sua limpeza as Estradas de Portugal. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 14-06-2014 a 19-09-2014 e 

situação financeira da junta; 

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia que deu nota que não iria abordar a 

edução neste ponto, já que será abordado no ponto seguinte 

Na área da Saúde o Sr. Presidente deu nota dos contatos realizados, como anteriormente 

referidos, relativamente a unidade de saúde familiar 

Na área da agricultura a Junta de Freguesia salientou a reuniões ocorridas no âmbito das 

obras do açude e sublinhou o curso fitofarmacêutico que irá ser lecionado nas instalações da Junta de 

Freguesia. Este curso será administrado pela cooperativa de Pombal. 

Quanto ao urbanismo espaços público e ambiente, devido a queda de uma árvore sobre uma 

casa na Venda Nova, foi feito um acordo com a Câmara Municipal para a sua reparação. Foi 

reapresentado de exposição ao município de Pombal sobre edificações com risco para a via pública, 

sendo que alguns proprietários foram notificados para proceder as correções das anomalias. 

Encontram-se concluídas as casas de banhos dos cemitérios, faltando apenas a pintura. Foram 

efetuadas reuniões com a Sr.ª Vereadora do Ambiente sobre floresta e proteção civil. Ocorreram 

reuniões com os GIPS da GNR, dando nota que existiram alterações a legislação, nomeadamente 

informou que a notificação para limpar terrenos já acarreta uma coima de cento e quarenta euros e 

também informou que as autoridades estão a notificar e autuar as pessoas que estão a efetuar 

queimadas. A junta geriu as brigadas de primeira intervenção. Tem sido acompanhado o concurso 

público para Fonte da Saúde, concurso este que já está em fase de adjudicação. Deu nota de alguns 

atos de vandalismo que ocorreram na freguesia. Informou que existiram diligências junto da EDP 

sobre a qualidade do serviço prestado, nomeadamente no verão aquando das festas. A EDP 

acompanhou as ligações das festas, não se tendo verificado problemas. No que diz respeito aos 

oleões o Sr. Presidente informou que o sistema de recolha já foi alterado.  



No que diz respeito a cultura, associativismo e ação social, a Junta de freguesia convidou as 

associações da freguesia a terem uma exposição temporária no museu João de Barros. O Site e a 

páginas da junta têm sido mantidos, tendo a página da junta atingido os mil gostos. Ocorreram 

reuniões para preparação do Bodo das Castanhas 2014. Foi apresentado o cartaz e o programa do 

Bodo das Castanhas tendo sido recolhidas algumas propostas de melhorias do cartaz. Está a ser 

preparado para dia cinco de outubro um passeio pedestre pela freguesia de Vermoil, tendo sido 

apresentado o programa. Foram continuadas as atividades seniores, tendo havido uma pequena 

interrupção devido a redução de pessoal da junta durante o verão. Foi realizado em julho o sexto 

passeio sénior, com uma participação de 180 séniores, a Sintra e à Quinta da Regaleira.  

Quanto ao saneamento básico e água de rede, o Sr. Presidente da Junta deu nota que se 

conseguiram efetuar os saneamentos a parte Sul da freguesia. Foram efetuadas diversas reuniões com 

o Sr. Vereador Pedro Murtinho e os membros da Associação de Amigos e Vizinhos dos Matos da 

Ranha relativamente ao abastecimento de água no lugar. Foram esclarecidas algumas questões 

relativas a obrigatoriedade de ligação ao ramal de abastecimento de água. 

No que se refere a rede viária e pedonal, foram efetuadas os passeios pedonais na Venda 

Nova, conforme anteriormente referido. Foi efetuada a rede pluvial na Canavieira e no Moinho da 

Mata. Foi alargada e empedrada a rua do Centro na Canavieira e tem sido fornecido os materiais para 

executarem os passeios. Está previsto iniciarem os trabalhos no dia seguinte a esta Assembleia. Foi 

concluída a sinalização horizontal com as faixas amarelas no centro de Vermoil. 

Quanto a situação financeira, a junta tem as contas aos fornecedores em dia e tem as 

transferências da Câmara Municipal em dia, conforme documento entregue aos membros da 

assembleia. 

 

2. Informação sobre o Centro Escolar da Freguesia de Vermoil e o novo ano escolar; 

Relativamente ao novo ano escolar, o Sr. Presidente lamentou o fecho da escola primária dos 

Matos da Ranha. Salientou diversas diligências que o executivo efetuou de modo a impedir o 

encerramento da escola. A Junta de freguesia continua a assegurar as AEC´s, os prolongamentos de 

horários, as horas de almoço assim como a presença de funcionário para receber os alunos antes das 

9h00, em Vermoil e Outeiro, pelas 8h30 e nos Matos pelas 7h30. Foram efetuadas diversas obras de 

manutenção nas diversas escolas da freguesia. O Sr. Presidente analisou o número de alunos nas 

diversas escolas, dando conta que estarão a estudar fora da freguesia cerca de 45 crianças, do pré-

escolar e primeiro ciclo, fruto de diversos fatores, informação essa que partilhou com a Dgest, 

câmara e agrupamento. Vão ser instalados novos computadores nas escolas, por parte do município 

de Pombal. 



 

O Presidente da Junta de Freguesia apresentou o projeto efetuado pela Câmara Municipal de 

Pombal tendo explicado detalhadamente as suas características. Deu nota que todos os proprietários 

estão disponíveis para vender dos terrenos para implantação do centro escolar. Está previsto o 

lançamento do concurso até final do ano. Foram efetuadas pelos membros da Assembleia diversas 

questões que foram respondidas. O Sr. Presidente registou o empenho do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal na concretização deste projeto. O Sr. Carlos Pinto leu uma declaração que se anexa à ata. 

Em resposta ao Sr. Carlos Pinto o Sr. Presidente informou que a transparência da Junta de Freguesia 

é total, surgindo algumas vezes alterações ao inicialmente previsto, quanto a cumprimento de prazos 

por parte de outras entidades e factos a que a junta é alheia. Relativamente ao número de crianças, o 

Sr. Presidente disse já ter informado que estão 45 crianças a estudar fora da freguesia, questionando a 

comparação com a catequese, sendo que os jovens da catequese estudam no 2º e 3º ciclos. Quanto ao 

financiamento, o projeto aguarda aprovação da Dgest. A Câmara irá efetuar a obra com ou sem 

financiamento europeu, caso apenas seja aprovado a solução 4+2, o município fará a solução 6+3, 

assumindo o encargo. Quanto ao plano traçado para recuperar o número de criança, este passa pela 

divulgação das condições do centro escolar e na boa implementação do sistema de transporte. 

Quanto ao critério de escolha das freguesias que já tem centros escolares, este foi definido pelo 

anterior Presidente da Câmara. Quanto a execução de projeto, o Sr. Presidente informou que o centro 

de escolar deverá estar concluído no decorrer do próximo ano letivo e terá um custo de 

aproximadamente um milhão de euros. O Sr. Carlos Pinto mostrou a sua reprovação quanto a 

localização do polo escolar. O Sr. Presidente da Junta vincou que desde 2010 que foi feita 

auscultação pública para escolha da localização, que a mesma foi aprovada por unanimidade em sede 

de junta e de assembleia de freguesia e bem aceite por parte da comunidade escolar e por parte do 

município de Pombal, mais informou que em 2013 foi feito debate sobre prós e contras do centro 

escolar e que foi unanime a definição da localização escolhida em 2010, que de resto foi colocada em 

PDM, o qual já está em vigor, sem que nunca tenha havido qualquer reparo ou reclamação. O Sr. 

Presidente deu nota que estranha que em devido tempo e no lugar certo o Sr. Carlos Pinto nunca 

tenha dado a sua opinião e que agora que está tudo decidido e no bom caminho queira colocar 

entraves. Mais referiu que a localização tem em conta a centralidade a toda a freguesia, que alcança 

80% das crianças em idade escolar num raio de 3 quilómetros, com bons acessos a quem venha de 

Vermoil, da Ranha ou dos Matos. Salientando ainda o facto de ser um terreno soalheiro e totalmente 

plano. 

 



3. Apreciação, discussão e votação do Contrato Interadministrativo a celebrar entre o 

Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil relativo aos serviços escolares 2014/2015 

O Sr. Presidente explicou o documento dando nota que este documento é equivalente ao 

anterior sendo que este documento tem um formato ligeiramente diferente e que com a nova 

legislação este documento tem que ser aprovado em Assembleia 

Não havendo qualquer pedido de esclarecimento relativamente ao documento, foi colocado a 

votação tendo sido aprovado por unanimidade e por minuta. 

 

4. Período de intervenção do público assistente. 

Sr. Amadeu Santos deu nota que um familiar dele iria falar com o Sr. Presidente para reparar 

um acesso destruído no terreno do familiar. O Sr. Presidente informou que apenas será necessário 

informar e que logo de seguida será retificado, caso fosse da responsabilidade da junta. Informou que 

no dia do passeio pedestre será a abertura da caça e que deverá existir algum cuidado. Referenciou 

novamente a sinalização caída. O Sr. Presidente deu nota que devido a falta de pessoal ainda não 

tinha sido possível corrigir o problema. O Sr. Amadeu Santos mostrou-se indignado pela 

obrigatoriedade de executar os passeios aquando da construção da sua moradia. O Sr. Presidente 

informou que isso decorre do regulamento municipal. 

 

O Sr. Adelino Pereira questionou sobre a limpeza do ribeiro por trás da casa do Hermínio. O 

Sr. Presidente informou que a responsabilidade é dos confinantes das linhas de água. O Sr. 

Presidente informou que o Sr. Caravela da ARH já lá esteve com o Sr. Presidente para analisar a 

situação. 

 

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 


