Acta número cinco de 2001
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de 2001, pelas dezoito horas, por
convocatória individual de 19 de Dezembro de 2001 e edital afixado na mesma data, realizouse uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede da Junta de Freguesia.
Aberta a sessão pelo Presidente de Assembleia foi feita a chamada, não faltando
qualquer membro da assembleia deu-se então inicio à ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura, discussão e votação das actas das reuniões anteriores:
O senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura da acta número três do ano dois mil e
um. Terminada a leitura e não havendo qualquer questão em relação à mesma colocou a acta
em votação tendo esta sido aprovada por unanimidade.
De seguida procedeu à leitura da acta número quatro de 2001, a qual quando colocada à
votação foi aprovada também por unanimidade.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:
Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, este deu a conhecer a sua indignação pela
forma como decorreu a campanha eleitoral para as últimas eleições autarticas, disse, que desde
o 25 de Abril de 74 tem participado em diversas eleições e não tem memória de os adversários
políticos se comportarem desta forma. Assinalou o vandalismo verificado pela destruição de
praticamente todos os cartazes do PSD, o não respeito pelos candidatos do PSD e, que a
campanha foi conduzida pelos adversários de uma forma ridícula e suja.
Ao nível dos trabalhos realizados pela junta o senhor presidente da junta deu
conhecimento das seguintes: no centro de dia foi terminado o saneamento fluvial e doméstico,
também no centro de dia os empedramentos foram terminados estando agora prontos para
receber o asfaltamento.
Foram empedradas as ruas da feira dos sete e a rua que circunda o campo de futebol até
ao cemitério. Nos Matos da Ranha e na Ranha de S. João foram empedradas, praticamente, a
totalidade das ruas que estavam por empedrar.
Foram colocados novos candeeiros no adro da igreja nova e os que foram substituídos
irão ser colocados na feira dos sete e junto à escola primária de Vermoil.

Foi asfaltada a estrada de Vermoil à Palhaça.
Iniciaram-se os trabalhos na fonte da Saúde.
Em termos de saneamento básico colocaram-se as infra-estruturas necessárias na rua da
Ribeirinha, na rua da Cascalheira e na rua Artur Mendes.
O senhor Adelino Silva pediu a palavra e, questionou a forma como vão ser feitas as
infra-estruturas para a parte eléctrica no centro de dia. Já que nada está feito e o senhor
presidente da junta indicou que se irá proceder ao asfaltamento das ruas junto ao centro. O
processo deve, segundo este, ser revisto por forma a colocar esta infra-estrutura antes de fazer o
asfaltamento, para que este não seja posteriormente aberto e ter de ser “remendado”. O senhor
presidente da junta, prontamente reconheceu a falha e agendou com o senhor Adelino Silva um
encontro no local em questão, para que se proceda à marcação destas infra-estruturas e a forma
como o trabalho deve ser seguido.
2º Discussão e aprovação do plano de actividades para 2002:
Uma vez mais foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta que leu, e explicou
detalhadamente o plano de actividades para 2002. Foram rectificados alguns pontos dos quais
se destacam no ponto do desporto onde consta a candidatura para melhoramentos das
instalações desportivas, do campo de futebol de Vermoil, irá ser dado apoio à candidatura. Já
ao nível do ponto 3, compra de terrenos para zona industrial, o senhor presidente da junta,
assim como outros membros da assembleia referiram a necessidade de criar uma comissão para
negociar a compra dos terrenos com os actuais proprietários.
No ponto número 15 o senhor Adelino Mendes usou da palavra para questionar o
senhor presidente da junta, à cerca da mudança da fonte do Inferno que deveria ter sido feita até
Agosto de 1998.
O senhor presidente da junta informou que uma vez que os interessados não fizeram a
mudança até aquela data, a deliberação caducou e torna-se necessária nova deliberação para
que a respectiva mudança se possa verificar.
Nada mais havendo a discutir o senhor presidente da assembleia colocou o plano de
actividades para 2002 a votação o qual foi aprovado por unanimidade.
3º Discussão e aprovação do orçamento para 2002:
O Presidente da Assembleia deu novamente a palavra ao senhor presidente da junta, que
passou a ler e explicar o orçamento para 2002. O senhor presidente da assembleia verificou que
em relação às festas do bodo a despesa é igual à receita, como o que se tem verificado é que as
despesas são superiores às receitas, aconselhou a que se rectificasse este valor por forma a que
ele se aproximasse o máximo da realidade dos anos anteriores. Sendo então rectificado este
ponto, com o acordo de todos.
O senhor Ilídio Manuel indicou que dada a nova conjuntura ao nível do ensino primário,
em que é necessário descolar as crianças das antigas escolas do Tojal e Calvaria deverá pensarse, como já foi falado em reuniões anteriores, na compra de uma carrinha para efectuar este
transporte, assim como o transporte de crianças que residem em zonas mais distantes. Pelo que
se deve colocar uma verba neste orçamento para a aquisição da viatura.
O assunto foi bem acolhido por toda a assembleia e o senhor presidente da junta
colocou a verba de quatro milhões e quinhentos mil escudos no orçamento para a referida
aquisição.

Depois de discutido o orçamento para 2002 o senhor presidente da assembleia colocouo em votação o qual foi aprovado por unanimidade.
4º Deliberação sobre a actualização de preços nos serviços prestados pela junta:
O senhor presidente da junta apresentou os seguintes preços para os serviços prestados
pela junta de freguesia:
- Atestados e outras declarações: 2 Euros;
- Termos de idoneidade: 8 Euros;
- Licenças de canídeos: 6 Euros;
O senhor presidente da assembleia, após os preços terem sido analisados pela
assembleia, colocou esta deliberação a votação a qual foi aprovada por unanimidade.
5º Deliberação sobre actualização de preços nos serviços prestados nos cemitérios e
venda de terrenos para sepulturas perpétuas:
Novamente o senhor presidente da junta apresentou os preços, desta vez para os
serviços prestados nos cemitérios e para a venda de sepulturas, que foram os seguintes:
- Terreno para sepultura perpétua: 350 Euros;
- Abertura de cova normal: 80 Euros;
- Abertura de cova dupla: 110 Euros;
- Levantamento de ossadas: 50 Euros;
- Trasladações: 150 Euros;
- Casa mortuária, por dia: 25 Euros.
Depois de analisada esta tabela foi colocada a votação pelo senhor presidente da
assembleia e foi aprovada por unanimidade.

6º Outros assuntos de interesse:
O senhor Jorge Gameiro usou da palavra para que a assembleia e a junta de freguesia
registem que na rua Vale Doutor, na parte nascente, existe uma cabine subterrânea que tinha
um muro de protecção que foi alagado aquando o alargamento da rua. Desde essa altura correse o risco de cair alguém ou alguma viatura na abertura da cabine, podendo causar grandes
danos pessoais e/ou materiais. Assim, deve a junta de freguesia de imediato colocar a
sinalização conveniente e tão breve quanto possível repor o muro que lá existia.
O senhor Diamantino Domingues pediu para que seja colocada sinalização no limite da
freguesia de Vermoil com Carnide, na zona da Ranha de S. João e Matos da Ranha pois a
freguesia de Carnide tem vindo a tomar terreno na freguesia de Vermoil.
Ainda ao nível da sinalização a D. Helena Neves pediu para que esta seja bem fixa pois
a existente tem sido facilmente derrubada voluntária e involuntariamente. No limite com a
freguesia de Carnide a sinalização já foi arrancada por várias vezes.

O presidente da assembleia, senhor Manuel Sobreiro, pediu um voto de condenação
pela forma como decorreu a campanha para as eleições autárquicas. Onde se verificou um vasto
vandalismo, pela destruição do material de campanha do PSD e uma campanha por parte da
candidatura do PS muito discutível e sem respeito pela candidatura adversária. Colocado em
votação este voto de condenação foi aprovado por unanimidade.
O senhor presidente da assembleia deu ainda a conhecer, que acerca do caso do
processo da perda de mandato por parte do senhor Adelino Mendes, o Tribunal Administrativo
do Circulo de Coimbra decidiu arquivar o processo já que o mandato em referência está no seu
termo.
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada.

