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Ao trigésimo primeiro dia de janeiro do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e

trinta minutos, por convocatória individual de vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezanove e edital
afixado na mesma data, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de
Vermoil, no Salão Nobre da Sede da Junta de Freguesia de Vermoil.

I - PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Apresentação, discussão e votação da posição da Junta de Freguesia relativamente

ao Decreto-Lei 104/2018, de 29lll/2018 que concretiza a transferência de
competências para os órgãos municipais e freguesias no domínio das estruturas de
atendimento ao cidadão.

Dada a palavra ao Presidente da Junta, o mesmo informou que o executivo analisou o
respetivo Decreto-Lei 10412018, de 29llll20l8, tendo deliberado por unanimidade não receber a
delegação de competências constante no mesmo. Levada esta deliberação do executivo, a votação, a
mesma foi aprovada por maioria com sete votos a favor e com duas abstenções dos senhores Manuel
Gaspar e Paulo Almeida. Foi ainda aprovada a votação por minuta por unanimidade.

2. Informações e discussão sobre obras de segurança no IC2ÆN1 no troço da Freguesia
de Vermoil

O Presidente da Assembleia usou da palavra para se referir ao pedido de informações que
havia dirigido à Junta de Freguesia, falando na notícia recente do concurso para a requalificação do
lCZ, no concelho de Leiria, com 3 novas rotundas, e manifestando o seu lamento relativamente à
discriminação do concelho de Pombal. Referiu não ter tido resposta ao seu pedido. O Presidente da
Junta respondeu que a24 dejaneiro a Junta uma comunicação à Câmara Municipal e leu a resposta
do Presidente Diogo Mateus, no qual consta a informação de previsão da adjudicação do projeto para
o próximo mês de fevereiro. O Presidente da Assembleia mostrou a sua tristeza perante a demora do
Município de Pombal, referindo que o protocolo já existe há mais de um ano e questionou se "é
razoável estarmos um ano à espera que seja adjudicado o projeto.", sendo incompreensível esta
demora. O assunto foi amplamente discutido. Paulo Almeida referiu que cabe à divisão de trânsito a
verificação do respeito pelas normas de segurança nos cruzamentos e que se devem implementar,
para jâ, as medidas possíveis. Daniel Ferreira respondeu que os cruzamentos junto ao São João e dos
Matos da Ranha cumprem as regras. Para Roberto Neto olC2 em Pombal é completamente diferente
do IC2 nos outros concelhos e questionou se a Cãmara terá tido a melhor opção ao assumir o projeto
da requalificação desta estrada. Manuel Gaspar afirmou que a Câmaraterá de assumir todo o projeto,
bem como as suas consequências. O Presidente da Assembleia manifestou durante toda a reunião o
seu descontentamento, tristeza e até inquietação perante tanta demora e passividade por parte do
Município, sendo que há 12 anos que se anda a lutar e não há nada feito. Insistiu na questão: qual a
justificação que a Câmara Municipal tem para esta demora? Daniel Ferreira referiu que o caderno de
encargos é bastante complexo. Para o Presidente da Assembleia nada justifica esta demora,
reforçando que são necessárias medidas preventivas urgentes e afirmando que a Câmara Municipal
de Pombal não dedicou o empenho que devia dedicar para que fosse tudo mais célere. Ilídio Mota, na
qualidade de Presidente da Assembleia, de munícipe e de utente do IC2, pediu em nome da
Assembleia que a Junta de Freguesia pressione a Cãmara Municipal de Pombal para mais celeridade.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente de Mesa, Ilídio Manuel da Mota declarou
encerrada e a sessão, lavrando-se a presente ata que vai ser devidamente aprovada por minuta e
assinada.
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