
 
 
 
 
 
 

Acta número dois de 2000 
 
 
 Aos trinta dias do mês de Junho de 2000, pelas vinte e uma horas, por convocatória 
individual de 20 de Junho de 2000 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 Presidente de Assembleia e feita a chamada, verificou-se a 
ausência dos senhores Jorge das Neves Gameiro e Diamantino Pereira Domingues não tendo  
estes apresentado a justificação para as suas faltas. 
 
 
 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 um do ano dois mil, a 
qual colocou a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
 2º Leitura do expediente recebido: 
 Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, o qual leu o conteúdo da acta da 
reunião da Junta de Vermoil com a Câmara de Pombal sobre a protecção e delimitação da 
Fonte da Saúde de da Fonte das Cinco Bicas. 

 
Período da ordem do dia:
 
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas: 
Foi novamente dada a palavra ao senhor presidente da Junta, o qual passou a descrever 

os seguintes assuntos: a junta está a trabalhar no projecto para a reconstrução da torre da 
Capela de Santo António; analisou o mapa das asfaltagens do concelho de Pombal; deu a 
conhecer que o PDM está em fase de discussão, para vir a ser alterado e que em 5 de Julho de 
2000 irá decorrer uma sessão de esclarecimento da câmara municipal na sede da junta de 
Vermoil; a fase de assentamento de lancil em Vermoil está a ser terminada. O presidente da 
Junta pediu parecer à Assembleia acerca da construção da meia-rotunda entre a rua João de 
Barros e a rua da Igreja, a assembleia deu parecer positivo com a excepção do senhor Adelino 
Silva. 

 
2º Discussão e deliberação sobre a legalidade da suspensão de mandato do anterior 

secretário Sr. Adelino Ferreira Mendes: 
O senhor presidente da mesa tomou da palavra e explicou a suspensão deste mandato, 

lembrou que foi pedida pelo senhor Adelino Ferreira Mendes auto-suspensão do mandato por 
motivos de saúde e que este mesmo pedido foi renovado sucessivamente durante o período de 
um ano, esta situação complicou o bom funcionamento da junta e houve a necessidade de repor 
a vaga entretanto deixada, colocou-se o problema a assembleia e a mesma concordou e aprovou 
por unanimidade a nomeação do senhor Elias Ferreira Gomes para secretário da Junta de 
Freguesia de Vermoil. 

Foi dada a palavra ao senhor Adelino Ferreira Mendes, que discordou das decisões 
tomadas, transmitiu que cumpriu todos os prazos legais e que informou sempre por escrito a 
sua situação, disse ainda que assembleia não tem autoridade para o destituir do cargo para que 
foi nomeado. Para demonstrar isso mesmo leu as cartas que enviou à Junta e leu parte do 
conteúdo do parecer que solicitou ao senhor Governador Civil de Leiria. 

 
 



 
 
 
 
 
O debate foi alargado a toda a assembleia e ao senhor Presidente da Junta. 
O senhor Ilídio Manuel da Mota dirigiu-se ao senhor Adelino Mendes, para lhe exprimir 

que todas as decisões foram tomadas para o bom funcionamento da Junta, para servir o povo da 
freguesia de Vermoil e, todas foram tomadas com boa fé, disse ainda que estranha o facto de o 
senhor Adelino Mendes ter pedido a sua auto-suspenção por motivos de doença sem nunca ter 
apresentado qualquer atestado médico e conseguir cumprir meticulosamente todas as datas por 
forma ao fim de exactamente 365 dias se apresentar em boas condições para desempenhar 
novamente o cargo de secretário. Solicitou ainda que este facultasse à assembleia uma cópia do 
parecer do Governador Civil. 

O senhor Adelino Mendes disse que em relação ao atestado médico nunca o apresentou 
por nunca lhe ter sido solicitado e não iria dar o parecer do Governador Civil por este vir 
dirigido por um jurista ao senhor Governador e não a ele próprio, não achando por isso correcto 
facultar o mesmo à assembleia. 

O senhor Ilídio Manuel estranhou o facto de o poder ler e não poder facultar uma cópia. 
O senhor Presidente da Mesa tomou novamente a palavra para informar que pediu um 

parecer aos juristas da Câmara de Pombal sobre este assunto, mas que ainda não o tinha em seu 
poder e decidiu por isso adiar este ponto para a próxima reunião. 

 
3º Discussão e Deliberação sobre execução dos serviços administrativos da Junta 

de Freguesia: 
O senhor presidente da mesa tomou da palavra e passou a expor o seguinte: muitos dos 

serviços que normalmente competem ao secretário, como a passagem de certificados e outros 
documentos, estão agora disponíveis em suportes informáticos e pode dar-se o caso de o 
secretário não ter conhecimentos para dominar estas novas tecnologias, assim como com a 
passagem do testemunho a um futuro secretário os assuntos e o domínio da secretaria da junta 
são quebrados. Por isso aconselha a Junta de Freguesia a contratar uma pessoa, para os serviços 
administrativos a tempo inteiro. Deste modo o secretário da Junta ficará mais disponível para 
desempenhar outros trabalhos na freguesia. 

Foi dada a palavra ao senhor presidente da Junta, que informou que a sua filha tem 
ajudado nos serviços administrativos da Junta em regima de part-time estando a receber a 
remuneração do secretário da Junta desde que o senhor Elias Ferreira Gomes tem este cargo. 

O senhor presidente da mesa volta a salientar  a necessidade de colocar uma pessoa 
permanente para os serviços administrativos da Junta , podendo justificar-se cada vez mais se a 
junta quiser aproveitar a delegação de competências efectuada pelos serviços de notariado, para 
o reconhecimento e autenticação de alguns documentos, pelo que colocou de seguida  à votação 
da assembleia, se esta concordaria com uma pessoa para esse cargo .Colocada à votação esta 
decisão foi aprovada por unanimidade. 

 
4º Informação sobre o projecto de uma praia fluvial, a instalar junto ao açude da 

Quinta dos Claros  e eventual deliberação sobre a aquisição dos terrenos necessários: 
Foi dada a palavra ao senhor presidente da Junta, que tomou da palavra para elucidar os 

presentes sobre este projecto, indicou que este local é óptimo para a criação de uma praia 
fluvial pois está envolvida por uma grande zona verde e tem água todo o ano mesmo no verão. 
Pediu para que a assembleia delibera-se sobra uma eventual compra de terrenos necessários 
para a criação deste espaço, que são aproximadamente dois a três mil metros quadrados que 
serão negociados a um preço simbólico. 

O senhor Adelino Silva aconselhou a ser procurado um local mais centralizado na 
freguesia para a criação desta praia, já que a Quinta dos Claros fica num dos extremos. 

O senhor presidente da Junta, aceitou essa ideia e disse que se chegou a colocar a 
hipótese de criar a praia no Moinho da Mata mas o ambiente envolvente não é tão bom e à mais 
obstáculos em adquirir terrenos naquela zona. 

O presidente da mesa questionou a assembleia se alguém se opunha à compra dos 
terrenos necessários para a criação da praia fluvial ao que ninguém se opôs. 



 
 
 
 
 
5º Outros assuntos de interesse para a freguesia: 
Foi dada a palavra ao senhor presidente da Junta, que pediu que esta fosse autorizada a 

autenticar documentos de acordo com o Decreto Lei nº 28/2000 de 13 de Março. 
 
 
 
 
O presidente da mesa colocou à votação este pedido, que foi aprovado por unanimidade 

e aprovou ainda que os valores a cobrar sejam os que estão previstos na Lei. 
A D. Henena Neves tomou da palavra para questionar o senhor presidente da Junta 

porque razão a vacinação dos animais não decorreu nos Matos da Ranha e que se decorreu 
noutras localidades deveriam ter sido avisados deste facto. 

O senhor presidente da Junta disse que este serviço decorreu em Vermoil e no Outeiro 
da Ranha e que de futuro irá ter o cuidado de dar a informação naquela localidade. 

O senhor presidente da mesa questionou todos os presentes se alguém tinha mais algum 
assunto a apresentar. O senhor Laureano Silva, que estava na assistência, pediu a palavra e 
abordou o tema da passagem superior da CP em Vermoil. Onde disse que já foram 
apresentados vários projectos e que o último está mal elaborado, porque imediatamente a seguir 
à ponte é feito um desvio muito acentuado, o local de saída também não está bem e deveria ser 
feito o alargamento da ponte que também não está previsto. Aconselhou ainda a junta de 
freguesia de Vermoil a reunir-se com a junta de freguesia de Santiago de Litém, por forma a 
conseguirem pressionar a CP a elaborar um projecto que possa servir da melhor forma as duas 
freguesias. 

O presidente da junta disse que tem acompanhado os projectos que têm sido 
apresentados mas que não tem em seu poder o último. 

 
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão. 

Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada. 
 


