Acta número quatro de 2003
Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro de dois mil e três, pelas dezanove horas, por
convocatória individual de quinze de Dezembro 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 verificou-se a falta do
Sr. Hélder Manuel Dias Ferreira Gomes, não tendo este apresentado a justificação para a sua
falta, 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 solicitou a colocação de manilhas, alargamento e arranjo
da rua do Pocejal ao Casal da Ordem.
A D. Fátima Pereira alertou para a necessidade da reparação do grande buraco na
estrada no Moinho da Mata.
O senhor António Mendes pediu, também, a reparação do referido buraco e questionou
o Sr. Presidente da Junta se todas as despesas da junta estão devidamente documentadas.
O Sr. Presidente da Junta respondeu afirmativamente. Garantido que todas as despesas
estão devidamente documentadas e fundamentadas.

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:
- Ligação do saneamento básico de Vermoil à Chieira. Estando o saneamento concluído;
- Foi feito o saneamento básico na rua Padre António, na Tiroeira;
- Foram terminadas as obras para a sacristia da Igreja “Velha” de Vermoil;
- Aberto caminho do Pocejal ao Casal da Ordem;
- Aberto caminho nos Matos da Ranha, da rua da Fonte à rua da Ribeira;
- Ensaibrada a rua do Outeiro da Ranha ao Palão;

- Alargado o parque de estacionamento na Fonte da Saúde;
- Ensaibrada a rua Principal da Gafaria à rua do Hospital das Gafas;
- Colocadas 200 manilhas na Tiroeira para as águas Pluviais e colocação de lancil;
- Foi realizada uma limpeza no local da construção da praia fluvial;
- Limpeza de valetas nos Matos da Ranha e na Canavieira;
- Colocação de alguma sinalização vertical;
- Realizada festa de Natal para todas as crianças da freguesia e prenda no valor de
2,50€, também, para todas as crianças;
- Assegurado o transporte das crianças da pré-primária para ida ao teatro;
- Organizada a feira do bodo em conjunto com as associações da freguesia;
- Oferta de jantar, no domingo do bodo das castanhas, aos clubes de futebol da
freguesia;
- Patrocino da prova de cicloturismo.
O Sr. Presidente da Junta fez ainda uma breve abordagem sobre as obras, realizadas
pela junta, durante o ano 2003.
2º Apreciação e aprovação do Plano de actividades para 2004:
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da junta que leu e explicou
detalhadamente o plano de actividades para 2004. De seguida o Sr. Presidente da Mesa colocou
o referido plano a votação, o qual foi aprovado por unanimidade.
3º Apreciação e aprovação do orçamento para 2004:
De novo foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que leu e explicou o orçamento
para 2004. Após os membros da assembleia estarem devidamente esclarecidos foi colocado o
orçamento para 2004 a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

4º Outros assuntos de interesse
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,

