
Ata número três de 2016 

 

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

trinta minutos, por convocatória individual de vinte e um de setembro 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 do Sr. Manuel Gomes presença 

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

O Sr. Presidente da Assembleia a pedido do executivo da Junta de Freguesia, solicitou a 

introdução do ponto “Apresentação, discussão e votação da alteração nº 3 ao orçamento de 2016” 

como o ponto numero 3 do período da ordem do dia, não tendo havido qualquer objeção foi alterada 

ordem de trabalhos; 

 

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 questionou sobre o avanço da construção do polo escolar e como se iria 

dar início da utilização. Questionou também sobre o numero de crianças que frequentam as escolas 

de Vermoil e o que é que a Junta de Freguesia se propõe a fazer de modo a cativar mais crianças para 

o polo escolar. Sugeriu que fossem suportados pela Junta de Freguesia os custos de deslocação dos 

alunos. Questionou o executivo sobre a possibilidade de alterar a paragem de autocarro junto a pré-

primária.

O Sr. Daniel Ferreira, sugeriu que fosse alterada a colocação dos contentores do lixo de modo 

a que as tampas dos contentores fiquem com a abertura lateral. Sugeriu que fosse promovida pela 

Junta de Freguesia uma visita aa várias situações recorrentes com questões pendentes. 



 

O Sr. Presidente indicou as várias alterações no número de crianças nas escolas da Freguesia, 

mantendo-se praticamente inalterado. Relativamente ao Centro Escolar, a sua construção está com 

algum atraso. Caso venha a ser possível a sua abertura no segundo período, serão promovidas 

reuniões de modo a definir os métodos de mudança de instalações e todas as questões relativas ao 

transporte. Quanto a cativar crianças para o Centro Escolar o Sr. Presidente deu nota que a Junta de 

Freguesia tudo faz para o conseguir e deu como exemplo as “Férias Altamente” que conseguiram 

trazer crianças de freguesias vizinhas. Quanto a paragem de autocarros, o Sr. Presidente informou 

que tem estado em contato com a Transdev e têm havido algumas alterações e relativamente a 

situação reportada explicou o porquê da localização da paragem. 

Relativamente aos caixotes do lixo o Sr. Presidente informou que iria reportar a câmara 

municipal. Já quanto à visita as situações discutidas na Assembleia o Sr. Presidente irá promover 

essa visita. 

 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 21-06-2016 e 21-09-2016 e 

situação financeira da Junta de Freguesia; 

 

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

muito intensos devido a quantidade de frentes de trabalhos. 

Relativamente a educação e formação, deu nota que continua a ser dado o apoia ao 

prolongamento de horário. Foram feitas novas consultas, mas manteve-se a mesma empresa para o 

serviço de almoços. Deu nota que quanto as A.E.C´s estão a ser mantidos todos os serviços com a 

filarmónica e com o Atlético de Vermoil. Foi disponibilizado nos jardins de infância, para além dos 

prolongamentos de horários, uma hora de ginástica e de música por mês, sendo os custos suportados 

pelos pais com apoio da Junta de Freguesia. Está a ser assegurado o transporte das crianças que estão 

a mais de 3km das respetivas escolas, assim com o de algumas crianças que o necessitam. Foram 

efetuadas as manutenções das escolas de modo a permitir o início das aulas. O sr. Presidente 

participou em todas as reuniões de início de ano nas escolas. Fez o balanço das “Férias Altamente” 

que decorreram durante o verão. Deu nota que se inscreveram 82 crianças. Agradeceu ao 

agrupamento Gualdim Pais e ao Município de Pombal que cederam as auxiliares. 



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

de agricultores, o Sr. Presidente voltou a salientar a pressão que tem sido feita para reativar junta de 

agricultores. Devido a inatividade da Junta de Agricultores existiram algumas dificuldades no 

encerramento do açude. 

Urbanismo espaço público e meio ambiente, foi feita a manutenção dos cemitérios tendo sido 

efetuada a pintura do cemitério de Vermoil e da Ranha de São João, seguindo-se o cemitério dos 

Matos da Ranha. Foi apresentado o projeto e serão iniciados os trabalhos de requalificação da 

iluminação pública no adro da igreja de Vermoil. Foram repostas as condições de iluminação no 

polidesportivo de Vermoil, tendo o município de Pombal suportado os custos. O Sr. Presidente 

informou que o projeto de requalificação da zona desportiva de Vermoil tem sofrido algumas 

alterações e que aguardam lançamento do concurso. Mantêm-se os problemas do contentor dos 

monstros, devido a falta de civismo de algumas pessoas, tendo no entanto havido uma redução 

significativa das descargas. No seguimento destes problemas, tem sido avaliada a colocação do 

ecoponto no projeto da zona desportiva de Vermoil. Foi realizada a limpeza das faixas de combustão 

junto das estradas. Foram mantidas as brigadas de 1ª intervenção, tendo o Sr. Presidente deixado o 

seu louvor aos membros das brigadas.  

Relativamente ao Bodo das Castanhas, o Sr. presidente apresentou o cartaz deste ano e 

explicou as novidades deste ano.  

Quanto as ruinas romanas, o Sr Presidente deu nota da sua insatisfação sobre o estado dos 

trabalhos das ruinas. Foi realizado o VIII passeio sénior a Viana do Castelo 

 

Já na rede viária e pedonal foi corrigida a sinalização vertical degradada na freguesia. Foi 

corrigida e acrescentada alguma toponímica e de alguma sinalização vertical. Foram efetuados os 

passeios nos Matos da Ranha, tendo o Sr. Presidente dado nota da forma positiva como os 

proprietários têm permitido o alargamento dos passeios. Foram iniciados os trabalhos na estrada de 

Vermoil a Palhaça, tendo sido já efetuado a correção da rede de águas pluviais no cruzamento da 

Gafaria, com a rua dos Olivais e rua das Pinheiras. Já na Estrada de Soure, está para breve a 

colocação da primeira camada de betuminoso. O Sr. Presidente informou sobre o concurso de 

reparações de pavimentos rodoviários e o porquê da demora. Sobre a estrada da Mata do Casal 

Galego e o alargamento junto a ponte do rio Cabrunca, o Sr. Presidente deu nota da sua insatisfação 

pelo processo ainda não ter sido resolvido. Relativamente a colocação do tout-venant, a Junta de 

Freguesia não irá executar esses trabalhos por serem da competência do município.  

 

 



 

 

2.  Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2017;  

 

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

para 2017, sendo que a principal alteração é o concurso publico para um lugar a termo certo para 

assistente operacional, foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade e por minuta. 

 

3. Apresentação, discussão e votação da alteração nº 3 ao orçamento de 2016; 

 

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

orçamento. 

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, 

 

O Sr. Rui Pereira informou que no Casal Galego existem algumas crianças que habitualmente 

utilizam o autocarro e solicitou abrigo de passageiros. Deu nota que a estrada que vai da estrada da 

Mata ao parque e a estrada que passa junta a casa do Sr. Maurício se encontram danificadas e solicita 

a sua correção. O Sr. Presidente informou que iria solicitar o abrigo de passageiros, já relativamente 

as estradas foi dado nota que já foi solicitado ao município da correção das mesmas. 

A Srª Paula Costa informou que a estrada por trás da casa que dá acesso aos pinhais está 

completamente intransitável e solicita a sua limpeza. O Sr. Carlos deu nota que será necessário 

alargar o caminho para permitir a passagem de veículos pelo caminho. 

 

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 


