
Ata número um de 2017 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, por convocatória individual de dezoito de abril de dois mil e dezassete 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 as duas faltas justificadas da Sr. Elisabete Mota e 

do Srº Manuel Gomes estando presente os restantes membros da assembleia e todos os membros do 

executivo da Junta de Freguesia presentes. 

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

introdução de novo ponto 7 “Apresentação, discussão e votação de proposta de contrato 

interadministrativo entre o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para Limpeza Urbana”, 

passando o “Período de intervenção para o público assistente” para o ponto oito 

 

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. Manuel Sobreiro enalteceu a colocação da iluminação no Pocejal e assinalou com 

agrado a organização da marcha lenta no IC2. 

 O Sr. Américo Ferreira informou que na rua dos Pedrosos e na rua junto a casa do seu sogro 

existem alguns buracos nas vias e solicitou que fossem reparados. Alertou que nas intervenções com 

o corta-sebes efetuada na rua dos Pedrosos e na rua do padre António ficam algumas valetas com 

terra. 

O Sr. Manuel Almeida alertou para que aparentemente existe uma rutura na fonte da saúde.  

O Sr. Daniel Ferreira alertou para a necessidade de limpeza no cemitério da Ranha e solicitou 

que fosse substituída a toponímica em algumas ruas do Outeiro da Ranha. 

O Sr. Presidente sublinhou que apesar da Câmara tentar reduzir a conta da energia, foram 

colocados mais pontos de luz no Pocejal. Nota que o município tem tentado reduzir a conta da 



eletricidade e explicou. Relativamente a marcha lenta o Sr. Presidente explicou o porque de ter sido 

promovido marcha lenta do IC2. Relativamente aos buracos nas vias, o Sr. Presidente informou que 

as reparações ainda não estão concluídas e será solicitado a Câmara a conclusão dos trabalhos. 

Relativamente a toponímica, o Sr. Presidente informou que seriam colocadas já que estão em 

estaleiro. Quanto a fuga de água na fonte da Saúde, irá deslocar-se ao local para averiguar se existe 

alguma fuga. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da atividade de 21-12-2016 a 17-04-2017; 

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

muito intensos devido a quantidade de frentes de trabalhos. 

Relativamente a educação e formação, deu nota que o novo centro escolar de Vermoil está 

praticamente concluído. Informou que ao nível do equipamento, o município está a dota-lo do 

melhor que há no mercado. Ao nível das acessibilidades ao centro escolar, o Sr. Presidente explicou 

o projeto que a Câmara Municipal está a desenvolver. Foi efetuado o inquérito aos alunos para 

avaliar as necessidades de veículos de transporte de criança. Com base nesse inquérito o Sr. 

Presidente explicou a escolha efetuada. 

Quanto a agricultura, o Sr. Presidente deu nota das diversas reuniões que decorreram com a 

junta de agricultores e informou que o processo de candidatura para financiamento do açude está em 

curso.  

Urbanismo espaço público e meio ambiente, destacou a aquisição de 189 placas de 

toponímica para substituir todos as placas de betão antigas. Deu nota dos diversos trabalhos a 

decorrer nos diversos pontos da freguesia. Deu nota do ponto da situação do projeto para a zona 

desportiva de Vermoil. Decorreu uma visita com a proteção civil para analisar os pontos de 

abastecimento dos helicópteros. 

 No que diz respeito a cultura e associativismo, foi apresentada mais uma peça de teatro que 

decorreu na Filarmónica Vermoilense. A junta de freguesia foi convidada para participar no serão 

cultural no Louriçal. Foram reiniciados os trabalhos nas ruinas romanas. O Sr. Presidente explicou os 

trabalhos previstos para o parque de merendas de Santo António das Pinheiras. Deu nota da falta de 

respostas das Infraestruturas de Portugal relativamente ao IC2. 

Já na rede viária e pedonal o Sr. Presidente informou o estado da situação da estrada da 

Ranha a Vermoil.  Está assinado protocolo para reparação de diversas concordâncias e algumas 

bermas. O Sr. Presidente informou o estado de diversos trabalhos de asfaltamento, sinalização de 



saneamento básico na freguesia. Está previsto o inicio do balcão do cidadão para o próximo mês de 

maio. 

O Sr. Presidente informou que foi recebido relatório relativo aos limites da freguesia e 

explicou o seu conteúdo. 

 

2. Apresentação, discussão e votação da Prestação de Contas da Freguesia de Vermoil do 

ano 2016; 

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

prestação de Contas da freguesia de Vermoil. 

Não havendo 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 apresentou o Inventário de bens 

Móveis da Freguesia de Vermoil. O Sr. Carlos Pinto questionou o valor do equipamento agriculta. 

Foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade e por minuta. 

 

4. Apresentação, discussão e votação da I revisão ao orçamento de 2017;  

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

orçamento. 

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

unanimidade e por minuta 

 

5. Apresentação, discussão e votação de Modificação ao Contrato Interadministrativo entre 

o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para realização das faixas de gestão de 

combustível na Freguesia de; 

Apresentação, discussão e votação de Modificação ao Contrato Interadministrativo entre o 

Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para realização das faixas de gestão de combustível 

na Freguesia de Vermoil; 

O senhor presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor presidente da junta de freguesia, 

que apresentou a proposta do Município de Pombal, para modificação ao Contrato 

Interadministrativo entre o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para realização das faixas 

de gestão de combustível na Freguesia de Vermoil, documento que se anexa a esta ata, e que vem na 

linha do contrato celebrado em 2016, mas com abrangência de novas zonas, que totalizam uma área 

total de 14,4 hectares. Apreciado o documento, foi aprovado por unanimidade, foi ainda aprovada a 

votação por minuta por unanimidade. 



 

6. Apresentação, discussão e votação do Contrato Interadministrativo entre o Município de 

Pombal, e as Freguesias de Vermoil, Carnide e Meirinhas, para Ação Social de Comissão 

Social Interfreguesias; 

O senhor presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor presidente da junta de freguesia que 

apresentou a proposta do Município de Pombal para celebração de Contrato Interadministrativo entre 

o Município de Pombal, e as Freguesias de Vermoil, Carnide e Meirinhas, para Ação Social de 

Comissão Social Interfreguesias. Apreciado o documento, foi aprovado por unanimidade, foi ainda 

aprovada a votação por minuta por unanimidade. 

 

7. Apresentação, discussão e votação de proposta de contrato interadministrativo entre o 

Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para Limpeza Urbana. 

O senhor presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor presidente da junta de freguesia que 

apresentou a proposta de contrato interadministrativo a celebrar entre o Município de Pombal e a 

Freguesia de Vermoil para Limpeza Urbana, apreciado o documento, que se anexa a esta ata. 

Apreciado o documento, foi aprovado por unanimidade, foi ainda aprovada a votação por minuta por 

unanimidade. 

 

8. Período de intervenção para o público assistente, 

A Sr. Manuel Pereira questionou sobre os passeios junto a sua habitação. O Sr. Presidente 

informou que a Junta de Freguesia queria fazer mais passeios, mas não tem sido possível e explicou 

o porquê. 

 

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

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

 

O Presidente  

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


