Freguesia de Vermoil
Atividade da Freguesia
Entre 20-9-2014 e 19-12-2014
1. Educação e formação
- Assegurada a receção, vigilância e acompanhamento das crianças nas escolas do 1º Ciclo das 8h30 às 18h00;
- Gestão do prolongamento de horário de 26 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardinsde-Infância;
- Gestão dos almoços de 42 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância;
- Gestão de almoços para 53 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços para o 1° Ciclo;
- Gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1° Ciclo para um universo de 54 Crianças, com
Inglês, Educação Física e Educação Musical, para um total de 4 turmas na freguesia de Vermoil, em parceria com
a Sociedade Filarmónica Vermoilense e com o Atlético Clube de Vermoil;
- Assegurada a receção de crianças da EB1 dos Matos, entre as 7h30 e as 8h30 bem como o transporte para a
EB1 do Outeiro, este entretanto assegurado pelo Município de Pombal;
- Manutenção dos jardins das três EB1’s da Freguesia;
- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia;
- Fornecimento de material para os prolongamentos de horário;
- Realizadas obras de manutenção em todos os Jardins-de-Infância e EB1’s da Freguesia de Vermoil
- Reuniões com técnicos do município de Pombal sobre o desenvolvimento do projeto para o Centro Escolar;
- Diversas reuniões com diversos proprietários dos terrenos para o Centro Escolar da Freguesia de Vermoil,
estando todos os terrenos negociados, estando os técnicos do Município de Pombal a tratar da documentação
para a realização das escrituras;
- Apoio às escolas para aquisição de prendinhas de Natal para as crianças das escolas da Freguesia;
- Apoio ao JI dos Matos da Ranha e ao JI de Vermoil, para aulas de música para as crianças destes jardins-deinfância;
- Exposição na sede da junta de artigos natalícios feitos pelas escolas da freguesia.
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2. Saúde
- Apoio em pequenas manutenções na extensão de saúde de Vermoil;
- Realizados contatos com vista a reforçar a disponibilidade e à existência de condições para que a Freguesia de
Vermoil receba USF ou USFP;
- Apoio ao projeto Ranha Saudável.

3. Agricultura
- Disponibilizado curso Fitofarmacêuticos da Cooperativa de Pombal a realizar na sede da Junta de Freguesia de
Vermoil, com 32 inscritos numa turma e 38 noutra.

4. Urbanismo | Espaços Públicos | Ambiente
- Exposição ao Município de Pombal sobre mais edificações na freguesia com risco para a segurança pública;
- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha;
- Conclusão da construção casas de banho públicas, em divisão da Capela do Cemitério da Ranha de São João;
- Conclusão da construção casas de banho públicas, em divisão da Capela do Cemitério de Vermoil;
- Preparação dos 3 cemitérios para as cerimónias dos Finados;
- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’s públicos da Igreja de Vermoil;
- Limpeza do recinto da Feira dos Sete;
- Requisição ao Município de Pombal de 2 abrigos de passageiros para substituição do da Canavieira e do Pocejal;
- Apoio na manutenção da rede de iluminação pública;
- Manutenção dos jardins públicos;
- Gestão das Brigadas de 1ª Intervenção, com viatura de 1ª Intervenção cedida pelo município de Pombal;
- Participação em reunião do Conselho Municipal das Florestas;
- Apoio à Valorlis e Município de Pombal na recolha do depósito dos monos, monstros, ecopontos e contentores.

5. Cultura | Associativismo | Apoio Social
- Abertura do Núcleo Museológico João de Barros, sob marcação prévia;
- Exposição temporária com fotografias, postais e outros artigos dos 100 anos da 1º Guerra Mundial;
- Apoio à iniciativa Junta-te à Leitura da Biblioteca Municipal de Pombal, com a minibiblioteca na sede da junta
de freguesia, com rotação dos livros garantida pela Biblioteca Municipal;
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- Gestão do site e da página do Facebook da Freguesia de Vermoil;
- Apoio na divulgação das diversas iniciativas e atividades das coletividades e comissões de festas;
- Reunião com coletividades para organização do Bodo das Castanhas 2014;
- Reuniões animação e organização da Feira do Bodo das Castanhas 2014;
- Reunião com as Terras de Sicó, para organização do Bodo das Castanhas 2014;
- Reunião Liga Combatentes Nucleo de Leiria, para homenagem aos combatentes da freguesia;
- Reunião Liga Combatentes Nucleo de Pombal-Abiul, para homenagem aos combatentes da freguesia;
- Organização e realização de Cerimónia de Homenagem aos Combatentes da Freguesia, com lápide
comemorativa, lembranças e outros atos solenes;
- Organização e realização do Bodo das Castanhas, Tasquinhas e Feira de Artesanato, em parceria com as Terras
de Sicó e com as associações da freguesia e com toda uma serie de atividades, com particular destaque para o
apoio ao Bttralhos para organização do VIII Raid – Rota do Ouriço;
- Reunião com técnicos do Município de Pombal e direção da ADSOR, para clarificação com vista a escritura dos
terrenos da sede dos Dadores de Sangue;
- Poda de carvalho junto à sede da ADSOR;
- Retificação de pluviais junto à sede da ADSOR;
- Apoio logístico e financeiro para realização da Tripla Légua de 2014, ao Atlético Clube de Vermoil;
- Oferta de Partitura Dom Quixote, 1º Andamento, à Filarmónica Vermoilenes, por ocasião do 121º aniversário;
- Reunião com as associações da freguesia para balanço do Bodo das Castanhas 2014;
- Participação na reunião do CLAS do Concelho de Pombal;
- Apoio na organização de passeio pedestre a realizar em Vermoil;
- Continuação da parceria com David Mendes Santos, criador do jogo do V Império, para venda do jogo na Junta
de Freguesia de Vermoil, sendo que 6,56€ da venda revertem para a Comissão Social da Freguesia de Vermoil,
bem como disponibilização de outros jogos do mesmo autor, com percentagem a reverter para atividades para
as crianças das escolas da Freguesia de Vermoil;
- Em parceria com a GNR realização de sessão de esclarecimento ‘Cuidado com as Burlas’;
- Realização de Atividades Seniores | Partilha de Saberes, em Vermoil e Outeiro da Ranha, com diversas
atividades, como Terapia do Riso, Ginástica, Trabalhos Manuais, Convívio, etc., para um total de 45 pessoas;
- Realização de atividade de Natal das Atividades Seniores, com os utentes do Centro Social Júlio Antunes;
- Divulgação de ofertas de emprego no concelho de Pombal;
- Donativo aos Bombeiros Voluntários de Pombal.
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6. Saneamento Básico e Água de Rede
- Apoio à Divisão de Águas e Saneamento do Município de Pombal em diversas reparações da rede pública de
abastecimento de água e rede de esgotos;
- As águas da fonte da Saúde e da rede pública têm sido analisadas regularmente, pelos Laboratórios da
Universidade de Coimbra e os resultados têm sido afixados no Edital e disponibilizados no Site da junta;
- Apoio ao Município de Pombal na substituição de ramais de água na estrada dos Arneiros da Gafaria até à
Canavieira;
- Acompanhamento na reposição de asfalto nas vias intervencionadas com o saneamento básico;
- Realizados vários alertas sobre a necessidade de retificar a reposição de asfalto na estrada de Soure, na
sequência das obras de construção da conduta adutora de água;
- Requalificação da Fonte do Pereiro, nos Matos da Ranha;
- Pintura e manutenção da Fonte do Inferno;
- Acompanhamento e apoio nas obras da Fonte da Saúde;
- Limpeza e manutenção da Fonte da Saúde;
- Participação em Sessão de Esclarecimentos sobre a água de rede do Município de Pombal, nos Matos da Ranha;
- Reunião com técnicos do Município de Pombal sobre estações elevatórias e outros trabalhos na rede de
saneamento básico.

7. Rede viária e pedonal
- Construção de rede pluvial em troços da Canavieira e do Moinho da Mata;
- Construção de passeio em calçada portuguesa em troço da rua João de Barros;
- Reparação de calçada portuguesa nos passeios da Creche do Centro Social Júlio Antunes;
- Refeito passeio junto à Associação Desportiva da Ranha;
- Construção de caixas de saneamento pluvial junto à Associação Desportiva da Ranha, bem como nos Pinhais
Novos e Venda Nova;
- Requalificação de rede pluvial em Porto Velho;
- Apoio ao Município de Pombal, no asfaltamento e construção de valetas em cimento, na rua do Mel Doce,
Arneiros da Gafaria, Lapa, Leoa, Casal da Ordem e rua do Centro, na Canaveira;
- Cedência de lancil e pavimento para construção de passeios pedonais na Canavieira, rua do Centro, com a
colaboração dos proprietários que assumem a mão-de-obra e restante material;
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- Cedência de calçada/pavimento para calcetamento de bermas em diversas ruas da freguesia, onde os
proprietários assumem a sua aplicação e demais material;
- Reunião com responsável da rede viária, sobre asfaltamentos na freguesia, designadamente estrada dos
Arneiros da Gafaria ao Casal da Ordem, Canaveira e Calvaria, bem como reposições na Ranha e Matos, causadas
pelas reparações nas redes de água;
- Reposição de massa asfáltica em vários buracos de diversas vias;
- Limpeza de bermas em diversas vias: Chãs; Sobral; Lagoa; Mata do Casal Galego; Palhaça; Oliveirinhas; Casal
da Ordem; Canavieira; Calvaria; Serrada; Olival; Vermoil; Venda Nova; Matos da Ranha;
- Apoio na limpeza de bermas com trator desmatador do Município de Pombal;
- Colocação/substituição de diversas manilhas em acessos e aquedutos;
- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia;
- Diversas reuniões com responsável do sector de viação sobre manutenção e obras na rede viária na freguesia
de Vermoil;
- Reunião com projetista e pessoal técnico do Município de Pombal, para apresentação de projetos para passeios
pedonais e bermas nos Matos da Ranha e Vermoil.

8. Gestão e Administração | Equipamento:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Prestação dos serviços dos Correios, CTT;
- Prestação dos diversos serviços da freguesia;
- Foram feitos 18 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 28 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos largas dezenas e e-mail’s a diferentes entidades, com diversos alertas, comunicações, pedidos e
informações;
- Foram feitos 23 Atestados de Residência;
- Foram feitas 10 Declarações Diversas;
- Foram feitos 2 Atestados de Insuficiência Económica;
- Foram feitas 4 Declarações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 157 Provas de Vida;
- Foram feitos 0 Termo de Identificação, Idoneidade e Justificação Administrativa;
- Foram feitas 0 Fotocópias Autenticadas;
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- Foram feitos 0 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João;
- Foram feitos 1 alvará de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Foram feitos 2 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil;
- Foi feito 3 averbamento de alvará de terreno no Cemitério de Vermoil;
- Foi feito 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério da Ranha de São João;
- Foram feitos 29 registos de canídeos;
- Foram feitos 63 licenciamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 2 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 7 no Cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 3 no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:
- 2 no Cemitério de Vermoil;
- 1 no Cemitério dos Matos da Ranha;
- 0 no Cemitério da Ranha de São João;
- Foram vendidas os seguintes jazigos subterrâneos:
- 2 no cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Gestão do Espaço/ NET que foi utilizado em 72 sessões;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da sede da Junta de Freguesia;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da EB1 do Outeiro da Ranha;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da EB1 dos Matos da Ranha, neste
momento está inoperacional;
- Disponibilização de dispensador de água e água na sede da Junta de Freguesia;
- Manutenção da Mitsubishi Canter;
- Manutenção da Bobcat;
- Manutenção do Elevador;
- Tratamento de procedimentos para aquisição de Trator e equipamento, com apoio do Município de Pombal e
em parceria com a Freguesia das Meirinhas;
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- Tratamento de procedimentos para aquisição de viatura ligeira de mercadorias, com o apoio do Município de
Pombal;
- Reuniões com Freguesia das Meirinhas para aquisição de trator e equipamento, bem como para modo de
gestão e contratação de pessoal para o efeito;
- Reunião com departamento jurídico do Município de Pombal e Freguesia das Meirinhas, para realização de
acordo para gestão do equipamento a partilhar entre as freguesias;
- Em articulação com os serviços sociais do Tribunal de Pombal realização de acordos para cumprimento de
trabalho comunitário, de indivíduos para serviço à Freguesia de Vermoil;
- Participação nas reuniões de Assembleia Municipal de Pombal;
- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia;
- Gestão da Bolsa de emprego;
- Realização de candidaturas e contratação de pessoal através do centro de emprego;
- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social;
- Reunião com Sr. Presidente da Câmara sobre obras de interesse da Freguesia de Vermoil;
- Reunião com Sr. Presidente da Câmara para obras a incluir no orçamento do Município de Pombal;
- Participação na Inauguração das Tasquinhas em Pombal;
- Participação na inauguração a ampliação da ETAR em Pombal;
- Participação nas comemorações do Dia do Município;
- Participação na Festa de Natal do Município de Pombal.

Vermoil, 19 de Dezembro de 2014.

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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