
Ata número um de 2015 

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, 

por convocatória individual de quinze de abril de dois mil e quinze 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.  

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, a pedido do executivo da Junta de freguesia, 

questionou os membros da assembleia sobre a inclusão do seguinte ponto, Aprovação do protocolo 

de gestão e exploração da atividade publicitária entre a PMU e a Junta de Freguesia de Vermoil. Não 

havendo ninguém contra, foi introduzido na ordem de trabalho como o ponto 5, passando o ponto 6 a 

ser Período de intervenção do público assistente. 

O Sr. Presidente da Assembleia propôs um voto de pesar para o falecido António Gaspar 

neto, antigo presidente da Junta de Freguesia de Vermoil, tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

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 da ata da reunião anterior, 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 

unanimidade. 

 

2. Intervenções na generalidade 

O Sr. Carlos Pinto solicitou informação sobre os trabalhos de correção no saneamento nos 

lugares da Ranha e questionou sobre o abastecimento de água. Deu nota que o Fontanário junto IC2 

continua a ser abastecido pela água da associação. 

 

O Sr. Manuel Gomes solicitou a limpeza dos passeios no Cemitério dos Matos da Ranha, a correção 

do escoamento das águas pluviais e a correção da torneira que não funciona bem. Apesar de não ser 

da competência da junta, alerta para a necessidade de corrigir o alto que existe no IC2 junto a 

serração. Informou que junto ao corte para as Meirinhas, a calçada está deteriorada. Questionou 

sobre utilização do acrílico na fonte da saúde, mostrando algum receio nos dias de calor. Solicitou a 



reparação do sistema wireless na EB1 dos Matos. Questionou se não era possível efetuar uma zona 

de convívio e diversão no espaço da escola dos Matos da Ranha. Voltou a solicitar a correção dos 

escoamentos de águas na rua do Açude e na rua da Feteira. 

 

O Sr. Presidente respondeu ao Sr. Carlos Pinto dizendo que reconhece que este problema deveria ser 

resolvido e que tem solicitado a executivo da Câmara que quando o saneamento estiver resolvido as 

pessoas colocarão a água. Deu nota que a Contec tem adiado a execução de alguns trabalhos de 

correção. A Junta de Freguesia e o município tem pressionado bastante a Contec para iniciarem os 

trabalhos. Quanto ao fontanário, a água fornecida pela associação terá qualidade para consumo 

humano, mas a junta terá que vigiar e colocar indicações sobre a água. Foram feitas algumas 

limpezas e foi colocado herbicidas nos passeios do cemitério. Está previsto efetuarem algumas 

correções de abatimentos nos passeios. Quanto as raízes junto a serração, a junta de freguesia irá 

diligenciar para a sua correção assim como exigir mais investimento no IC2. Quanto ao acrílico na 

fonte da saúde o Sr. Presidente informou que esse elemento faz parte do projeto e que será avaliado o 

seu desempenho durante o verão. Quanto ao wireless dos Matos, foi adquirido um hotspot que será 

instalado durante a próxima semana. Quanto as zonas de convívio o Sr. Presidente concordou que 

seria uma boa ideia e que iria avaliar essa situação junto da Câmara Municipal. No que diz respeito 

ao escoamento na rua do açude, já se deslocaram ao local os técnicos da ARH e foram interpelados 

os proprietários para correção dos prolemas. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 20-12-2014 a 14-04-2015 e 

situação financeira da Junta de Freguesia; 

 

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

formação, informou que o centro escolar de Vermoil foi posto a concurso público, deixando um 

louvor ao trabalho desenvolvido pelos técnicos da Câmara Municipal. Foi efetuado um apoio com a 

ajuda do atlético clube de Vermoil, que cedeu as carrinhas, para levar as crianças a uma atividade de 

leitura na EB1 doas Matos. O Sr. Presidente agradeceu aos pais do Jardim de Infância dos Matos da 

Ranha pela disponibilidade em embelezar a escola. Foi efetuada uma reunião com o agrupamento 

Gualdim Pais para avaliar as condições das escolas da Freguesia. Está a ser realizado um curso de 

costura com o apoio da Junta de freguesia e entretanto será iniciado um curso de informática. 



No que diz respeito a saúde, foi alterada o horário de atendimento do centro de saúde, tendo 

sido alargado.  

Relativamente a agricultura, foram efetuadas algumas reuniões para discutir o assunto do 

açude do rio Arunca, sendo que o Sr. Presidente da Câmara pretende avançar com o projeto. O Sr. 

Presidente deu nota da necessidade de existir uma associação de regadores no ativo para que se possa 

dar seguimento ao projeto. Decorreu um workshop sobre poda de árvores com o apoio da cooperativa 

de Pombal. 

Quanto ao urbanismo, foram efetuadas algumas reuniões com a PMU Gest sobre a 

sinalização empresarial da freguesia. Quanto a toponímica, o Sr. Presidente informou que em 2007 

iniciou-se a definição da definição dos números de polícia, existindo algumas incorreções. Agora, 

com a ajuda do município, foi efetuada e corrigida toda a toponímica que existe em suporte físico e 

informático na Junta de Freguesia. Foi substituído o abrigo de passageiros na Canavieira, estando em 

falta o do Pocejal. Quanto aos jardins públicos, foi dada maior atenção ao jardim junto a Igreja 

Velha, já que irá ai decorrer a feira de artesanato. Decorreu uma visita à mancha florestal com a 

participação do Sr. Comandante do Bombeiros para verificação das necessidades para aumentar a 

segurança e prevenção do combate ao fogo. 

Relativamente a cultura, associativismo e ação social, o Sr. Presidente deu nota que o 

Município de Pombal tem acordo com uma universidade para procederem a novas escavações nas 

ruinas romanas que irão iniciar-se no próximo verão. Foi solicitado ao IEFP mais funcionários para 

preencher uma vaga existente para promover algumas atividades de âmbito cultural e recreativo. Foi 

editado o número 28 do “Notícias de Vermoil”. O Sr. Presidente deu nota que o festival de teatro de 

Pombal voltou a apresentar uma peça em Vermoil. Está a ser preparada a primeira feira de artesanato 

de Vermoil que irá ser realizada no dia 31 de maio no jardim da Igreja Velha. A Srª Maria Eugénia 

Rodrigues informou sobre os participantes e as condições de participação. 

No que diz respeito ao saneamento básico e abastecimento de águas, informou que a obra da 

fonte da saúde tem tido alguns problemas mas que se tem tentado resolver os mesmos. A junta de 

Freguesia está a aguardar a Recepção da obra para depois implementar algumas pequenas melhorias. 

Quanto a rede viária e pedonal, foram removidos os degraus junto a antiga farmácia, formam 

acompanhados alguns asfaltamento de buracos e valas abertas para saneamento. O Sr. Presidente, 

deu nota do trabalho que o trator já se encontra a efetuar. No que diz respeito ao passeios foi 

apresentado o projeto total desse trabalho, tendo sido solicitado que fosse feito um acordo de 

colaboração com a Junta de modo a ser esta a gerir a execução dos trabalhos.  

Ao nível da gestão, administração e equipamento, o Sr. Presidente deu nota da aquisição da 

Canter e do trator Kubota em parceria com as Meirinhas. Foi conseguido um manobrador para o 



trator com base no programa a CEI+ do IEFP. Foi efetuada uma exposição a ANACOM sobre os 

problemas, principalmente nas zonas limítrofes. O Sr. Presidente informou que está em curso com o 

município de Pombal e a Loja do Cidadão a implantação de algumas lojas deste tipo nas freguesias 

do concelho. 

 

2. Apresentação, discussão e votação da prestação de contas da freguesia de Vermoil do 

ano 2014; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que apresentou o documento tendo 

referido que a taxa de execução é superior a 90%. 

 

O Sr. Carlos Pinto chamou a atenção que a receita da junta é de aproximadamente €250000, 

sendo que apenas 18% para investimentos. 

 

O Sr. Presidente deu nota que a junta é uma entidade mais de serviços do que de investimento 

 

Quanto o PPI o Sr. Carlos Pinto sublinhou o nível de execução nalguns pontos é muito baixo. 

O Sr. Presidente deu nota da dificuldade no arranque das várias obras. 

 

Solicitou o projeto dos passeios para a freguesia de Vermoil. O Sr. Presidente explicou 

genericamente o projeto. 

 

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

por unanimidade e por minuta 

  

3. Apresentação, discussão e votação do inventário de bens móveis da freguesia de Vermoil; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia explicou o mapa. 

 

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

unanimidade e por minuta. 

 

4. Apresentação, discussão e votação/ratificação do acordo contratual entre a junta de 

freguesia de Vermoil e a junta de freguesia de Meirinhas para a aquisição, gestão e 

manutenção de trator; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou o acordo 



 

O Sr. Carlos Pinto deu nota de louvor a este protocolo. No entanto, não compreende o 

investimento na formação do manobrador que poderá ser desperdiçado aquando do final do contrato. 

O Sr. Presidente informou que essa situação será analisada no final do contrato de modo a conseguir 

manter o manobrador. 

 

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

por unanimidade. 

 

5. Aprovação do protocolo de gestão e exploração da atividade publicitária entre a PMU e 

a Junta de Freguesia de Vermoil  

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que leu e explicou o protocolo. 

A Sr.ª Ana Paula Costa questionou sobre o que aconteceria aos elementos de sinalização caso 

o contrato não fosse renovado. O Sr. Presidente respondeu que a PMU Gest procederia a retirada dos 

mesmos.   

O Sr. Carlos Pinto questionou se a Junta de Freguesia teria que retirar a publicidades existentes na 

restante freguesia, já que o protocolo apenas prevê, numa primeira fase, a colocação de sinalização 

em Vermoil. O Sr. Presidente informou que a Junta tinha essa obrigação, sendo que caso haja uma 

boa afluência a PMU Gest poderá reavaliar a zona de implementação.  

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

por unanimidade  

O Sr. Carlos Pinto pediu a palavra para felicitar o executivo por ter enviado atempadamente 

toda a documentação de suporte para a reunião. 

A Sr. Elisabete Mota pediu desculpa por não ter conseguido confirmar a receção dos 

elementos enviados por correio eletrónico. 

 

6. Período de intervenção do público assistente; 

O Sr. Adelino Pereira deu nota de louvor sobre a possibilidade de existir uma delegação da 

loja do cidadão e solicitou informação a ligação da estrada Mata do Casal Galego as Meirinhas 

O Sr. Presidente informou que já existe decisão política para se proceder a expropriação, mas 

os procedimentos ainda não estão a decorrer. 

O Sr. Amadeu Santos solicitou que fossem corrigidos alguns problemas nas vias, 

principalmente nalgumas que já têm os passeios arranjados e questionou se os materiais aplicados 

nas travessias eram os previstos em orçamento. O Sr. Presidente informou que se encontra previsto a 



correção dessas anomalias nas vias e quanto aos materiais aplicados o Sr. Presidente deu nota que já 

notificou a Câmara Municipal sobre algumas incorreções na empreitada. 

 

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 


