
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta número cinco de 2002 
 
 
 Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de 2002, pelas dezoito horas, por 
convocatória individual de 17 de Dezembro de 2002 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 Assembleia e feita a chamada verificaram-se 
as faltas dos senhores Armindo Manuel Rodrigues Mendes, Dr. Manuel Augusto Fernandes 
Ferreira e Helder Manuel Dias Ferreira Gomes, tendo apenas o último apresentado 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 Presidente da Mesa solicitou ao Sr. Ilídio Manuel para que lê-se a acta da 
referida reunião. Após a sua leitura a D. Fátima Pereira pediu para que se rectifique o seu 
nome, dado o nome correcto ser Maria de Fátima Gonçalves Neto Pereira, o mesmo pedido foi 
feito pela Dra. Sandra, sendo o seu nome correcto Sandra Isabel dos Santos Ferreira, feita a 
correcção o senhor presidente da mesa colocou a acta a votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade. 
 
 2º Outros assuntos de interesse 
 
 O senhor presidente da mesa deu a palavra aos membros da assembleia para que estes 
colocassem as questões oportunas. Tomou a palavra a Dra. Sandra Ferreira que verificou que a 
rua 25 de Abril, nos Matos, consta no plano de 2002, para asfaltagem, não foi asfaltada e não 
consta no plano de 2003. O senhor presidente da junta informou que esta rua já está adjudicada 
ao construtor e que será asfaltada no próximo mês, bem como outras ruas nos Matos. 
 O Sr. Carlos Santos colocou três assuntos ao presidente da junta: 
 1º - Falta de sinalização vertical, para prevenção de acidentes; 
 2º - Ao fundo da descida da estrada dos Matos para Vermoil, quando chove forma-se 
naquele local um grande lençol de água; 
 3º - Mantém-se o mau estado da estrada de acesso à Fonte da Saúde. 
 A estas questões o Sr. Presidente da Junta respondeu que: em relação à sinalização a 
junta e a câmara municipal estão a desenvolver um projecto para colocação da sinalização; 
quanto ao lençol de água já verificou a situação e irá proceder ao desvio das águas; em relação 
ao estado da estrada da Fonte da Saúde já foram iniciados os trabalhos mas o mau tempo não 
deixou que estes fossem concluídos. 
 O Sr. Ilídio Manuel, sugeriu que a circulação no centro de Vermoil (entre as duas 
igrejas) fosse feita num só sentido, dado a falta de estacionamentos. Alertou a junta para o 
perigo que se cria, quando chove, na curva ao cimo do Olival, dada a acumulação de areias e 
terras. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 O Sr. Presidente da Junta, indicou que já estudou a circulação num só sentido naquele 
local, mas na sua opinião pessoal e na de alguns comerciantes que têm comércio naquela zona 
esta não será a melhor alternativa. Sugeriu alterações no estacionamento que irá estudar e por 
em prática. Quanto às areias na curva, já verificou a situação e irá rectifica-la em breve. 
 O Sr. Manuel Sobreiro pediu a reparação da ruptura de água no Pocejal, que se 
demonstra pelo seu aparecimento na estrada em frente à Execris. Alertou, também, para a 
necessidade da reparação da estrada no Pocejal, já no termo da freguesia. 
 O senhor presidente da junta indicou que já alertou a entidade competente para a 
reparação da ruptura da água. 
 
  

Período da ordem do dia:
 
 
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas: 
 
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, tendo este relatado as principais 

actividades da junta de freguesia desde a última assembleia: 
- Foi construído o Saneamento doméstico e pluvial nas Soalheiras; 
- Colector de Vermoil a Pombal, a junta já tem o material necessário para o mesmo; 
- Foram feitos pequenos arranjos na Fonte da Saúde; 
- Foram feitas as seguintes asfaltagens: estrada da Fonte dos Pinheiros; estrada do 

Tomás à Transgás; rua do Sul; travessa da Féteira; estrada no Outeiro da Vinha; 
- Vão ser iniciados os transportes escolares para a piscina municipal no inicio do ano; 
- Foram realizados 200mt de saneamento, na Ranha de São João, para ligar o Lar do 

Casal D’Além ao colector, com a colaboração do proprietário; 
- Contratação de mais uma cantoneira, que está no fundo de desemprego, para a 

limpeza de valetas; 
- Prevê-se a contratação de mais duas pessoas, uma do fundo de desemprego outra 

dos carênciados. Com estas pessoas a junta de freguesia tem apenas o custo do 
seguro e do subsidio de alimentação, ou seja cerca de 100,00 € por pessoa. 

 
 

2º Revisão do orçamento de 2002, para a introdução do saldo da conta de gerência 
anterior: 

 
O senhor presidente da mesa colocou a seguinte deliberação a votação: 
Introdução do saldo do ano de 2001 no orçamento de 2002, podendo assim ser alterado 
o orçamento de 2002. 
O presidente da mesa colocou à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
 
3º Apreciação e aprovação do Plano de actividades para 2003: 
 
O Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor presidente da junta, tendo este lido 

e explicado detalhadamente o Plano para 2003. Tendo prestado os esclarecimentos pedidos. 
Colocado a votação pelo Sr. Presidente da Mesa o Plano de actividades para 2003 foi 

aprovado por unanimidade. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4º Apreciação e aprovação do orçamento para 2003: 
 
O senhor presidente da junta leu e explicou o orçamento para 2003. Tendo de seguida 

sido colocado a votação, pelo Sr. Presidente da Mesa, o orçamento para 2003 foi aprovado por 
unanimidade. 

 
5º Discussão e deliberação sobre eventual participação no capital social da empresa 

Municipal Pombal Caça e Pesca: 
 
O senhor presidente da junta explicou que a participação da junta de freguesia implica o 

pagamento de 500,00 € para entrar no capital desta empresa. Explicou também os interesses 
futuros que daí podem resultar. 

O senhor presidente da mesa colocou esta participação à votação, tendo sido aprovada 
por maioria, com as abstenções do Sr. Ilídio Manuel, da D. Fátima e da Dra. Sandra. 

 
6º Período para intervenção do público assistente: 
 
O presidente da mesa questionou o público assistente se alguém pretendia usar da 

palavra. Não tendo sido usada a palavra por ninguém. 
 
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão. 

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


