Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 14-04-2006 até 02-06-2006

Educação e Formação:

- Promoção da festa do Dia da Criança, para as 189 crianças do Primeiro Ciclo e do ensino PréEscolar, em colaboração com a Policlínica de Vermoil e a Universidade de Medicina Dentária de
Coimbra;
- Atribuição de subsídio para compra de televisor para o Jardim Escola de Vermoil;
- Pintura total exterior da Escola Primária do Outeiro da Ranha;
- Ligação dos esgotos da Escola Primária do Outeiro da Ranha ao colector;
- Reparação dos estores da Escola Primária dos Matos da Ranha;
- Reparação dos estores do Jardim Escola dos Matos da Ranha;
- Substituição de lâmpadas no Jardim Escola dos Matos da Ranha;
- Manutenção do jardim da Escola Primária do Outeiro da Ranha;
- Manutenção do jardim da Escola Primária dos Matos da Ranha;
- Manutenção do jardim da Escola Primária de Vermoil;
- Manutenção do jardim do Jardim Escola do Outeiro da Ranha;
- Manutenção do jardim do Jardim Escola dos Matos da Ranha;
- Manutenção do jardim do Jardim Escola de Vermoil;
- Gestão do fornecimento de almoços dos Jardins Escolas de Vermoil, Outeiro da Ranha e Matos
da Ranha; e
- Gestão dos Prolongamentos de Horário dos Jardins Escolas de Vermoil e do Outeiro da Ranha.
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Na área da rede viária e pedonal:

- Limpeza de valetas no Sobral e Lagoa;
- Conservação do asfalto da estrada principal de Vermoil aos Matos da Ranha;
- Apoio ao Município nas obras na estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha;
- Acompanhamento na reposição de asfalto nas várias estradas da Ranha, Lagoa e Chã;
- Apoio ao Município nas obras que decorrem na estrada da Ponte Nova ao Pocejal;
- Apoio na reparação de aqueduto na Mata do Tojal;
- Corte de erva com Tractor Corta Sebes, na generalidade das bermas das estradas asfaltadas
de Vermoil e Matos da Ranha, bem como no caminho agrícola da Gafaria a Santo António;
- Colocação de 25 sinais de Stop, nas estradas de Vermoil ao Pocejal, de Vermoil à Palhaça e
de Vermoil aos Matos da Ranha;
- Colocação de 6 espelhos de transito em: Rua da Cascalheira; Estrada de Soure; Estrada Rua
do Outeirinho; Rua dos Calvarios; Rua da Fonte do Alfena; Rua de São Jorge;
- Apoio ao Municipio de Pombal, na execução das Valetas em Cimento nos Pedrosos e nas
Soalheiras; e
- Apoio ao Municipio de Pombal, na colocação de maninhas de 80cm na Venda Nova.

Equipamento:
- Conservação e manutenção do Dumper.

Ambiente, Floresta e Agricultura:

- Participação em cursos de formação de protecção civil;
- Apoio ao Municipio de Pombal na substituição de 19 bocas de incêndio, nos limites dos
aglomerados habitacionais com a floresta; e
- Desenvolvem-se esforços para que o Municipio de Pombal disponibilize uma viatura com
equipamento de 1ª Intervenção no combate aos incêndios.

Emprego:
- Gestão da Bolsa de Emprego.

Abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários:

- Acompanhamento das obras de abastecimento de água e Saneamento Básico na Ranha;
- Colocação de painéis nas fontes para afixação das analises da água e/ou da sua situação.
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Urbanismo:

- Recepção de sugestões para alterações ao PDM; e
- Acompanhamento dos técnicos do Município na Revisão do PDM.

Informação e Divulgação:

- Edição do nº 0 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia;
- Colocação On-Line do Site da Freguesia de Vermoil – www.jf-vermoil.pt ;
- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social; e
- Indicação de eventos para divulgação na Agenda Cultural de Pombal.

Gestão e Administração da Junta de Freguesia:

- Continua em curso os preparativos para a implementação do Balcão de Atendimento Municipal;
- Foram feitos 36 ofícios à Câmara Municipal de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e
alertas;
- Foram feitos 2 Atestados de Residência;
- Foram feitos 9 Declarações Diversas;
- Foram feitas 115 Provas de Vida;
- Foram feitas 10 Confirmação de Agregado Familiar;
- Foram feitos 9 recenseamentos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 2 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
1 - Cemitério de Vermoil;
2 - Cemitério dos Matos da Ranha; e
1 - Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:
0 - Cemitério de Vermoil; e
0 - Cemitério dos Matos da Ranha.
- Participação em reunião da Câmara de Pombal com o Governo Civil de Leiria e outras
entidades Administrativas;
- Representação da Freguesia de Vermoil no Concurso Internacional de Bandas em Vila Franca
de Xira, na qual participou a Filarmónica Vermoilense;
- Representação da Freguesia de Vermoil nas comemorações do 25 de Abril em Pombal; e
- Visita com a Câmara Municipal de Pombal às Freguesias de Santiago de Litém e de Vila Cã.
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Lazer, Turismo, Colectividades e Acção Social

- Construção de Jardim Público na Urbanização Fonseca, nas traseiras da Igreja de Vermoil;
- Manutenção e conservação dos jardins públicos de Vermoil;
- Organização das Marchas Populares de Vermoil 2006;
- Acordo com a Associação de Santo António das Pinheiras para manutenção do Parque de
Merendas;
- Fornecimento de terra e touvenante para a Associação de Santo António das Pinheiras;
- Apoio às tasquinhas de S. Jorge – Ranha de São João;
- Apoio à Comissão da Capela dos Matos da Ranha na retirada de entulho, para o acesso à casa
mortuária;
- Acompanhamento à construção da sede dos Dadores de Sangue da Ranha; e
- Indicação à acção social de famílias em risco.

Pequenas Obras:
- Reposição de tubos cortados, aquando do alargamento da estrada, a um particular na Chã;
- Limpeza de entulho que entrou numa propriedade privada em virtude do rebentamento da
conduta de água na Venda Nova;
- Alteração dos pontos de água no cemitério de Vermoil;
- Reparação de 5 metros de caleiras de Regadio na Tiroeira, que tinham sido destruídas pelos
Bombeiros em Agosto de 2005;
- Construção de placa para fechar vala que se encontrava aberta na Rua da Ribeirinha em
Vermoil; e
- Colocação de 24 maninhas em acessos.

Vermoil, 2 de Junho de 2006

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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