Acta número três de 2003
Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta minutos,
por convocatória individual de dezanove de Setembro de dois mil e três e edital afixado na
mesma data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede
da Junta de Freguesia.
Aberta a sessão pelo senhor Presidente de Mesa e feita a chamada verificaram-se as
faltas da Dra. Sandra Isabel dos Santos Ferreira, D. Maria de Fátima Neto Pereira e Sr. Hélder
Manuel Dias Ferreira Gomes, não tendo estes apresentado a justificação para as suas faltas,
dando-se de seguida inicio à ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia
O senhor Ilídio Manuel leu a acta da referida reunião. Após a leitura, o senhor
presidente da mesa colocou a acta a votação tendo esta sido aprovada por unanimidade.

2º Outros assuntos de interesse
O senhor presidente da mesa alertou para a necessidade da limpeza dos aquedutos e
valetas, nomeadamente no Pocejal. O senhor presidente da junta respondeu que essa limpeza
foi feita nos últimos dias.
O Dr. Manuel Ferreira colocou as seguintes questões:
- Se a revisão do PDM (Plano Director Municipal) está concluída;
- Se a água da Fonte do Inferno, na Lagoa, é analisada;
- Se a construção, do Sr. Manuel Mendes, por trás da Igreja Nova, está licenciada;
- Por último, sobre a estrada de Vermoil à Mata do Casal Galego, foi feita uma
reparação mas esta não foi suficiente, dado a estrada ter ficado igual ou mesmo pior. Na sua
opinião deverá ser feita uma reparação em condições ou então interditar a passagem de
autocarros, por forma a garantir a segurança dos estudantes que neles circulam.
O senhor presidente da junta respondeu:
- Quanto ao PDM este ainda não está a em discussão, quando se entrar nessa fase toda a
freguesia será avisada através de Edital;
- A água da Fonte do Inferno ainda não é analisada, mas de futuro irá passar a ser;
- Sobre a construção questionada está devidamente licenciada;
- Quanto à estrada da Mata do Casal Galego, têm sido feitas várias pequenas reparações,
a junta de freguesia tem a sensibilidade para a necessidade de fazer uma intervenção maior e
tem pressionado a Câmara Municipal nesse sentido mas não teve ainda uma resposta positiva.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, que relatou a actividade da junta
desde a última assembleia de freguesia:
- Foram iniciados os Parques de Merendas na Capela de Santo António e na Fonte da
Saúde;
- Foi Reparada a estrada da Fonte da Saúde;
- Foi feita a inauguração da Fonte da Saúde;
- Foi preparada e reparada a Sacristia na Igreja Velha;
- Está terminado o Saneamento nas Soalheiras;
- Foram colocadas manilhas na fonte do Casal Pernes;
- Foi iniciado o colector geral do saneamento básico;
- Foi feita a ligação eléctrica dos candeeiros na Feira dos Sete;
- Foram reparadas as bermas da estrada de Vermoil à Mata do Casal Galego;
- Foi reparada a Fonte do Inferno na Lagoa;
- Foi feita a canalização para águas pluviais na urbanização Fonseca.

2º Deliberar sobre restituição de terrenos para covas, não ocupados nos cemitérios
da freguesia:
Após analisado por todos os membros presentes, foi aprovada por unanimidade a
seguinte deliberação: Não permitir a negociação de terrenos dos cemitérios entre particulares,
no entanto, em caso justificado, a junta pode aceitar a sua reversão restituindo o valor pago e a
respectiva SISA.

3º Deliberar sobre Construção de Jazigos subterrâneos nos Cemitérios da
Freguesia::
Após uma analise o senhor presidente da mesa colocou a seguinte deliberação a
votação: Remete-se esta autorização para o Regulamento dos Cemitérios, frisando que esta só
será possível na zona autorizada para Jazigos. Tendo esta deliberação sido aprovada por
unanimidade.

4º Introdução no Regulamento dos Cemitérios da Freguesia de alguns pontos não
definidos:
Não foram encontrados pontos a acrescentar ao Regulamento.

5º Período para intervenção do público assistente:
Não existiram intervenções.

Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada,

