Acta número dois de 2004
Aos vinte e nove dias do mês de Junho de 2004, pelas vinte e uma horas, por
convocatória individual de 21 de Junho e edital afixado na mesma data, realizou-se uma
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede da Junta de Freguesia.
Verificou-se a ausência do senhor Manuel Sobreiro Ferreira tendo este
apresentado a justificação para a sua falta. Com a sua falta a Mesa de Assembleia estava
incompleta, pelo que o senhor Ilídio Manuel da Mota desempenhou a função de
Presidente da mesa e solicitou à Dr.ª Sandra Ferreira que aceita-se, para a presente
reunião, o cargo de secretária, o que foi aceite de imediato.
Aberta a sessão pelo senhor Presidente de mesa e feita a chamada, verificou-se a
falta dos Srs. Manuel Sobreiro Ferreira; Carlos José Mendes Santos; Armindo Manuel
Rodrigues Mendes e Hélder Manuel dias Ferreira Gomes, não tendo estes dois últimos
apresentado a justificação para as suas faltas, dando-se de seguida início 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 de mesa deu a palavra aos membros da Assembleia.
O Sr. António Mendes questionou o Sr. Presidente da Junta sobre a adjudicação
dos terrenos junto à capela de Santo António.
O Sr. Presidente da Junta respondeu que já houve negociações nesse sentido, que a
comissão da capela de Santo António tem interesse em comprar esses terrenos e, existe
uma autorização verbal dos vendedores, no entanto não existe nada escriturado.
A D. Fátima Pereira questionou se a escola da Calvaria tem condições para ter
um A.T.L. e de que modo é que este vai funcionar.

O Sr. Presidente da Junta referiu que estão a tratar de tudo e, que inclusive vai
haver uma reunião com o Presidente da Câmara para definir essa situação mas, em
princípio, será o Centro de dia que assume a responsabilidade de transporte e
acompanhamento.
O Dr. Manuel Ferreira perguntou quando é que se iniciavam as obras na estrada
da Ranha e alertou a junta de freguesia para que na estrada de acesso à capela de Santo
António não seja asfaltado mas sim calcetado, afim de se ter uma estrada enquadrada
quer com a Capela quer com aquela zona de lazer.
O Sr. Presidente da Junta referiu que a Câmara neste momento está a alargar a estrada
dos Crespos e, depois de esta estar concluída vai dar início ás obras na estrada da
Ranha, no entanto, se não fosse o problema de esgotos e água, a estrada já estaria
asfaltada mas, estes projectos são demorados e têm que ser devidamente analisados
antes de ser adjudicados ao empreiteiro responsável.
O Sr. Ilídio Manuel referiu que as pessoas estão mais mal servidas com a actual
estrada dos Pedrosos e Soalheiras do que anteriormente.
O Sr. Presidente da Junta disse que se está a equacionar colocar lancil, ou valeta de
cimento na estrada dos Pedrosos e, vai-se tentar colocar lancil de frente à Filarmónica.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:
Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, que relatou a actividade da Junta
desde a última Assembleia de Freguesia:
- 1 Km de asfalto da auto-estrada à freguesia de Carnide;
- A estrada da Fonte da Saúde foi ensaibrada;
- 200 Metros ensaibrados da estrada de acesso à capela de Santo António;
- 500 metros de passeio na estrada da Gafaria;
- colocação de 9 candeeiros no parque de merendas da capela de Santo
António;
- Saneamento na estrada do Cemitério;
- Negociado terreno com a D. Maria da Luz Antunes para estrada de acesso
do Centro de Dia à urbanização Fonseca, por de trás da igreja;
- Colocou-se equipamentos de diversão na escola primária de Vermoil;
- Plantaram-se árvores no parque da pré-primária da Ranha;
- Apoiou-se a festa de S.º João em Vermoil, sendo a junta de Freguesia a
assumir o custo do Organista;
- Apoiou-se as “Marchas”;

2º Deliberação de aumento de taxas a cobrar pela Junta de Freguesia sobre
serviços prestados:
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que propôs a seguinte
tabela de taxas a cobrar pelos serviços prestados pela Junta:
Actos de Secretaria:
- Atestados e documentos análogos e suas confirmações – € 3,00
- Declarações – € 4,00
- Certidões:
A) Teor ou fotocópia autenticada não excedendo quatro
Laudas ou face – € 5,00
B) Por cada lauda ou face além da primeira, ainda que
Incompleta – € 1,00
C) De narrativa – € 5,00
D) Termos de identidade, idoneidade, justificação administrativa
Ou semelhante – € 8,00
E) Fotocópias – € 0,10
Registo e Licenciamento de Canídeos:
- Registo por canídeo – € 4,00
- Licenciamento, por canídeo e por ano:
A) Cão de companhia – € 5,00
B) Cão com fins económicos – € 5,00
C) Cão para investigação científica – € 5,00
D) Cão de caça – € 5,00
E) Cão Guia – Isento
F) Cão potencialmente perigoso – € 10,00
G) Cão perigoso – € 20,00
- Averbamentos:
A) De mudança de proprietário – € 2,00
B) De mudança de residência ou proprietário – € 2,00
Cemitérios:
- Inumações em Covais – € 90,00
- Inumações em Jazigos – € 90,00
- Exumações – € 100,00
- Transladações – € 150,00
- Concessão de terrenos:
A) Para sepultura perpétua no cemitério antigo – € 400,00
B) Para sepultura perpétua no cemitério novo – € 500,00
C) Para Jazigos de 5m2 – € 5.000,00

-

Averbamento em alvarás de concessão de terrenos em nome do novo
proprietário:
A) Classes sucessíveis nos termos das alíneas a) a e) do art.º 2133 do C.
Civil – Para Jazigos – € 25,00
- Para sepulturas perpétuas – € 25,00
D) Averbamento de transmissões para pessoas diferentes
- Para Jazigos – € 2.500,00
- Para sepulturas perpétuas – € 300,00

De seguida o Sr. Presidente da mesa colocou a proposta de aumento de taxas a
votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, com a advertência ao Sr.
Presidente da Junta que deve solicitar aos serviços jurídicos da Câmara Municipal de
Pombal a verificação da actualidade da legislação impressa no Regulamento de
Liquidação e cobrança de taxas e outras receitas da Freguesia, nomeadamente o n.º 4 do
art.º 1º do Decreto-Lei n.º 163/79, de 31 de Maio.

3º Análise e votação da proposta apresentada pelos C.T.T, quanto ao
funcionamento do posto de Vermoil:
Uma vez mais foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que relatou a
seguinte proposta dos C.T.T:
- Os C.T.T. propuseram à Junta a redução do horário de expediente para cinco
horas diárias, uma vez que o trabalho não justifica mais horas de laboração, ou então,
pagam € 500,00 mensais à Junta e esta responsabiliza-se pela assunção dos C.T.T.
A Junta acha que se deve lutar pelo horário de expediente existente, se
porventura não houver acordo quanto a esse horário, então deve concordar com as
Cinco horas diárias, mas em caso algum deve de ser a Junta a assumir os C.T.T.
De seguida o Presidente de mesa colocou a proposta da Junta a votação, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade.

4º Outros assuntos de interesse para a freguesia:
Não existiram intervenções.
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente de mesa declarou encerrada a
sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada,

