
 
 
 
 
 
 

Acta número quatro de 2000 
 
 Aos trinta  dias do mês de Dezembro de dois  mil , pelas dezasseis horas, por 
convocatória individual de quinze de Dezembro de dois mil 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 da Assembleia e feita a chamada, verificou-se a 
ausência do senhor Ilidio Manuel da Mota, que apresentou justificação por escrito e da D.Maria 
Helena Conceição Neves, não tendo esta apresentado a justificação para a sua falta. 
 
 Período antes da ordem do dia: 
 
 1º Leitura e discussão da acta da reunião anterior: 

 
O senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura das acta da reunião anterior, que  depois 

de colocada á votação foi aprovada por unanimidade. 
  
2º Leitura do expediente recebido 
 
O Sr.Presidente da Junta usou da palavra para dar conhecimento do expediente 

recebido: 
- Pedido de Subsidio por parte do Agrupamento das escolas primárias de Vermoil 
- Carta da Filarmónica Vermoilense a pedir subsidio. 
 

 Período da ordem do dia: 
 

1º Intervenção do senhor Presidente da Junta para informações diversas: 
 
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta o qual informou que na sequência da 

pedido efectuada pelo Agrupamento das escolas primárias a Junta de Freguesia deliberou dar 
50.000$00 de subsidio, tendo em conta a sua manutenção na freguesia, tendo aproveitado a 
oportunidade para esclarecer a assembleia que este agrupamento engloba escolas de seis 
freguesias, abrangendo 700 alunos e dispõe de cinco funcionários aqui sediadas. 

O Sr.presidente da junta continuou a sua intervenção dando informação das principais 
obras e eventos realizados realizadas durante o ano de 2000 a saber: 

- Ensaibramento de Porto Velho a Roçadas 
- Manutenção de estradas de terra batida 
- Colocação de camada de desgaste na estrada de Vermoil a Pocejal 
- Conclusão do calcetamento de passeios em Vermoil. 
- Conclusão do restauro da nave principal da Igreja Velha 
- Colocação de gradeamento na escola de Vermoil 
- Alteração das casas de banho da escola de Vermoil de modo a receber o 

agrupamento de escolas primárias. 
- Construção do Polidesportivo. 
- Construção da estrutura do balneareo do Campo de Futebol. 
- Organização das festas do bodo das castanhas c/ iluminação pública 
- Organização da festa de natal para as crianças das escola da freguesia na sede da 

filarmónica.( Tendo participado 180 crianças). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

O Sr. Presidente da Junta aproveitou para esclarecer uma dúvida antiga em torno de um 
Subsidio que o Atlético Clube de Vermoil , tendo-se confirmado que estava por liquidar. 
 O Sr. Adelino Silva pediu para intervir sobre os passeios junto á sua casa, tendo 
Sr.Presidente da Junta justificado as razões porque não foram executados. Na sequência desse 
esclarecimento e troca de impressões , foi acordado que a Junta dava o material para o muro a 
executar. 

2º Discussão do plano de actividades para o ano 2001: 
 
O senhor Presidente da Junta leu o plano de actividades e explicou-o detalhadamente, 

ao mesmo tempo que os membros da assembleia foram pedindo alguns esclarecimentos e 
dando sugestões , salientando-se a esperança por todos demonstrada de que este plano tenha 
uma execução bastante superior ao do ano anterior. De salientar ainda o destaque que se deu 
nesta discussão, ao objectivo da junta em dinamizar a futura zona industrial de Vermoil. 

Lido e esclarecido o plano de actividades foi posto à votação pelo senhor Presidente da 
Mesa o qual foi aprovado por unanimidade pela a Assembleia de Freguesia. 

3º Discussão e aprovação do orçamento para ano 2001: 
 
O orçamento foi lido e detalhadamente explicado pelo Senhor Presidente da Junta e foi 

colocado à votação da Assembleia pelo senhor Presidente da Mesa tendo sido aprovado por 
unanimidade. 

 
4º Análise da situação dos cemitérios da Freguesia. 
 
O Sr.Presidente usou da palavra tendo informado que os cemitérios de Vermoil e dos 

Matos da Ranha são Administrados pela Junta de Freguesia e que o cemitério da Ranha de 
S.João é Administrado por uma comissão que supostamente deveria prestar contas á junta de 
freguesia o que não acontece. Seguiu-se uma troca de impressões sobre este assunto tendo-se 
concluído ser de todo o interesse elaborar um regulamento para todos o cemitérios da freguesia, 
pelo que a Junta de Freguesia ficou incumbida de apresentar uma proposta de regulamento a 
esta assembleia . 

5 º Outros assuntos de interesse 
 
O Sr. Jorge das Neves Gameiro interviu para questionar a junta de freguesia sobre a 

passagem superior sobre a E.N na 1  Ranha de Cima. O Sr. Presidente da junta informou da 
posição que havia sido assumida pela junta e comunicada aos serviços oficiais, pelo que se 
considerou esclarecido. 

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

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

 


