
Ata número dois de 2016 

 

Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e desaseis, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, por convocatória individual de vinte e um de junho de dois mil e dezasseis 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 falta justificada da Sr. Ana Paula Costa, tendo 

sido substituída na mesa como 2ª Secretária pela deputada Elisabete Mota, com a anuência de todos 

os presentes, com presença de todos os restantes membros do Executivo da Junta de Freguesia. 

 

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 

 

A Sr. Sidalina Mota questionou o executivo sobre o ponto da situação da paragem dos 

autocarros e a situação da rua do vale travesso, assim como o saneamento. 

O Sr. Manuel Gomes informou que está um rodado de pneu junto ao IC2 que seria necessário 

alertar as autoridades. 

O Sr. Presidente respondeu que, devido ao período que atravessamos, ainda não foi possível 

diligenciar de modo a alterar a localização de paragem de autocarros. Já relativamente aos 

asfaltamentos na freguesia de Vermoil, têm acontecido diligências com o município de modo a 

serem antecipados alguns trabalhos que estão previstos para o próximo ano, onde está incluída a rua 

do Vale Travesso. Quanto ao saneamento dessa rua, o Sr. Presidente informou que o município não 

está a prever a sua execução em virtude do custo dos trabalhos em relação ao numero de casas a 

servir. 



Quanto ao rodado do pneu, o Sr. Presidente informou que a competência é das Infraestruturas 

de Portugal e que deverá ser retirado. 

 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 16-04-2016 e 20-06-2016 e 

situação financeira da Junta de Freguesia; 

 

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia que deu nota de terem sido dois meses 

muito intensos devido a quantidade de frentes de trabalhos. 

Relativamente a educação e formação, deu nota que estão a ser mantidos todos os serviços, 

bem como o transporte de crianças. 

Quanto a educação e formação, O Sr. Presidente salientou o acompanhamento da construção 

do Centro Escolar de Vermoil e as reuniões ocorridas com os técnicos sobre a obra. Foi recebida a 

Srª Diretora da DGEST na visita as escolas da freguesia e a obra do Centro Escolar. Foi criado e 

organizada o ATL, tendo sido prontamente facultado pelo agrupamento Gualdim Pais a autorização 

de utilização da EB1 de Vermoil e a cedência de duas auxiliares. Já o Município cederá as 

funcionárias que tem nos jardins de infância assim como facilitará o acesso as piscinas municipais. 

As inscrições já estão completas, existindo semanas com até cinquenta crianças. Esta atividade irá 

implicar uma alteração do orçamento da Junta de Freguesia. 

Relativamente a saúde, foram apoiadas algumas pequenas intervenções de manutenção na 

extensão de saúde de Vermoil. 

Quanto a agricultura, continua a não se conseguir motivar os agricultores a retomar a junta de 

agricultores e voltando a salientar a pressão que tem sido feito para reativar junta de agricultores. 

Devido a inatividade da Junta de Agricultores existiram algumas dificuldades na requalificação do 

açude. 

Urbanismo espaço publico e meio ambiente, foi contratada a reposição das infraestruturas 

elétricas vandalizadas, no polidesportivo de Vermoil, esta intervenção teve o pronto apoio da Câmara 

Municipal. Quanto ao projeto de requalificação da Zona Desportiva de Vermoil, foi apresentada a 

ideia ao Sr. Presidente da câmara que solicitou aos técnicos da Câmara a execução de projeto de 

requalificação. Após análise e aprovação do projeto, será posto a concurso. O Sr. Presidente 

apresentou o projeto explicando as características e mostrou algumas imagens 3D da solução 

proposta. Relativamente a gestão florestal, foram implementadas as faixas de gestão de combustível. 



Foram efetuadas reuniões e visitas aos terrenos com os proprietários para a abertura de caminhos 

florestais. O sr. Presidente salientou a pronta disponibilidade dos proprietários em autorizar as 

intervenções. Os trabalhos estão agendados para setembro. A junta tem acompanhado os trabalhos 

nas margens do rio Arunca e tem alertado para alguns problemas na execução destes. Foram 

organizadas as brigadas de primeira intervenção. 

Quanto a cultura, associativismo e apoio social, realizou-se a II Feira de Artesanato e Festa da 

Criança no dia 5 de junho. O Município de Pombal promoveu, mais uma vez, o festival de teatro de 

Pombal com a apresentação de uma peça de teatro na Filarmónica Vermoilense, que prontamente se 

disponibilizou a ceder o espaço. Esteve a arqueóloga Drª Pilar Reis, conjuntamente com os membros 

da Junta de Freguesias a remover as terras colocadas no sobre os achados arqueológico da telheira 

em 1999, de modo a se fazerem novas prospeções. O executivo tem pressionado o município de 

modo a receber o moinho de vento do Tojal para que este fique propriedade do município. Foi 

editado o nº 31 do noticias de Vermoil. O sr. Presidente explicou as razões pelas quais este jornal 

terá duas edições anuais. Foi inaugurada no dia da feira de artesanato a pista de radio-modelismo 

tendo o Sr. Presidente dado os parabéns ao Dino pelo trabalho executado. Foi apoiada a comissão de 

festas de Casal Pernes. Continuam as atividades séniores e o passeio sénior. Este ano estão inscritos 

mais de 200 participantes. Promoveu-se a adesão a tarifa social de eletricidade. O município de 

Pombal identificou duas situações que necessitam acompanhamento. No primeiro caso foi aprovado 

pela Câmara Municipal uma verba para reparação de uma habitação. Após visita ao local, 

considerou-se que seria preferível demolir e construir de novo. No caso da Venda Nova, o município 

pretende demolir a casa de Venda Nova e seria reparada a outra casa de modo a conseguir criar 

condições nesta. Apesar de todas as diligências, têm sido impossível criar condições nesta família. 

Já na rede viária e pedonal continuam os trabalhos de execução de bermas em calçada, foram 

cedidos terrenos para alargamento. Foi adjudica a estrada de Vermoil a Palhaça a Contec, pelo 

Município de Pombal. Quanto a limpeza das bermas, o Sr. Presidente informou que estão a ser 

executadas apenas com equipamentos mecânicos. Não existe qualquer tipo de resposta sobre a 

implementação do balcão do cidadão. 

O Sr. Carlos Pinto questionou sobre o numero de matriculas de alunos. O Sr. Presidente 

informou que ainda não tem essa informação. 

 

2.  Apresentação, discussão e votação da I alteração ao orçamento de 2016, com vista ao 

Contrato Interadministrativo – Proteção Civil e Florestas; e da II alteração ao 

orçamento de 2016, com vista ao Fundo de Financiamento de Freguesias;  

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que explicou as alterações ao 

orçamento da freguesia. 



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

unanimidade e por minuta. 

 

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para alteração do Regulamento, 

Tabela e Fundamentação Económico-financeira das Taxas e Receitas da Freguesia de 

Vermoil para 2016; 

 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou as alterações 

relativamente ao regulamento anterior, nomeadamente a taxa do jazigo subterrâneo de uma célula e 

para o jazigo subterrâneo de duas células. Estas alterações são apresentadas para desincentivar a 

compra destes jazigos, já que a procura tem aumentado e estas sepulturas tem reutilização muito 

limitada, estas verbas poderão mais tarde ser utilizadas para compras de terrenos de ampliação do 

cemitério. 

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

unanimidade e por minuta. 

 

4. Período de intervenção para o público assistente, 

Não existindo publico assistente ~deu-se como encerrado este ponto. 

 

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

encerrada a sessão desejando um bom ano novo a todos os presentes, lavrando-se a presente ata que 

vai ser devidamente assinada. 

 

O Presidente  

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


