Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 3-6-2006 até 19-9-2006
Educação e Formação:

- Construção de nova sala de aulas na Escola Básica de 1º Ciclo do Outeiro da Ranha;
- Asseguradas as Actividades de Enriquecimento Curricular para todo 1º Ciclo, com ensino de
Inglês, Educação Física e Educação Musical;
- Assegurados os Prolongamentos de horário nos três Jardins Escola da Freguesia, no âmbito da
Componente de Apoio à família;
- Assegurados os almoços nos três Jardins Escola, no âmbito da Componente de Apoio à família;
- Assegurados os almoços nas três Escolas Básicas do 1º Ciclo da Freguesia, este ano com
subsidio por parte da DREG para todos os alunos, sendo o preço da refeição de €1,38;
- Realização de reunião com todos os encarregados de educação dos Jardins Escola da
Freguesia, com o tema da Componente de Apoio à Família;
- Participação nas três reuniões com encarregados de educação e professores das três Escolas
do Primeiro Ciclo da Freguesia;
- Participação nas reuniões com encarregados de educação e educadoras dos três Jardins Escola da
Freguesia;
- Reparação do Baloiço do Jardim-escola do Outeiro da Ranha;
- Renovação da areia do parque do Jardim-escola dos Matos da Ranha;
- Reparação da rede de vedação da Escola dos Matos da Ranha;
- Reparação de estores da Escola do Primeiro Ciclo dos Matos da Ranha;
- Substituição das sanitas e lava mãos das casas de banho da sala de Prolongamentos de
horário do Jardim-escola do Outeiro da Ranha;
- Criação de nova sala para os Prolongamentos de horário para as crianças do Jardim-escola de
Vermoil, na sala anexa à sede da Junta de Freguesia, respectivo equipamento e decoração;
- Assegurado o acompanhamento, por auxiliar de acção educativa, das crianças na recepção,
intervalos escolares e no decorrer das actividades de enriquecimento, nas três Escolas do 1º Ciclo;
- Compra de 24 conjuntos completos individuais de louça para a cantina da EB1 do Outeiro da Ranha;
- Compra de 12 conjuntos individuais de louça para a cantina do Jardim-escola do Outeiro da Ranha;
- Manutenção dos jardins das três Escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia;
- Manutenção dos jardins dos três Jardins Escola da Freguesia;
- Limpeza e manutenção do espaço exterior da Escola do Tojal;
- Limpeza e manutenção do espaço exterior da Escola da Calvaria.
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Na área da rede viária e pedonal:

- Apoio ao asfaltamento da estrada de Vermoil à Ranha de São João;
- Apoio ao asfaltamento a estrada da Ponte Nova ao Pocejal;
- Apoio ao asfaltamento a Rua da Calçada, do Outeiro da Ranha às Meirinhas;
- Apoio ao asfaltamento iniciado na estrada da Mata do Casal Galego à Cruz da Calvaria;
- Foram feitos melhoramentos na sinalização por toda a freguesia, com a colocação de 14 sinais
de Stop;
- Foram feitos melhoramentos na iluminação pública, com a colocação de Bip’s, por parte do
Município de Pombal a pedido da Junta de Freguesia, em vários locais;
- Limpeza das valetas e bermas na Venda Nova, Outeiro da Vinha, Ranha de São João e Outeiro
da Ranha;
- Limpeza das valetas de cimento, na generalidade da Freguesia;
- Limpeza de arruamentos em geral por toda a freguesia com tractor corta sebes;
- Limpeza de aquedutos;
- Limpeza com Moto-Niveladora da estrada da ribeira na Xieira;
- Limpeza com Moto-Niveladora da estrada da pecuária nos Matos da Ranha;
- Removido entulho e melhoramento da berma na Tiroeira na curva junto ao Sr. Bernardino;
- Foram fechados os buracos na estrada principal de Vermoil aos Matos, na estrada da Mata do
Casal Galego à Lagoa, na rua Eng. Guilherme Santos, na rua da Bela Vista, Gafaria e
Oliveirinhas;
- Foram melhoradas as bermas no Sobral e Lagoa;
- Foram melhorados acessos na rua João de Barros e na rua do Jardim;
- Fornecimento de 90mt2 de pavimento e de 110mt de lancil para construção de passeios para
estrada principal de Vermoil à Ranha ao abrigo do acordo com o Município de Pombal para esta via;
- Colocação de manilhas em acessos nas Soalheiras;
- Apoio na construção de valetas em cimento nas Soalheiras e Pedrosos;
- Apoio na construção de Aquedutos nas Soalheiras e Pedrosos;
- Construção e apoio na construção de caixas de saneamento pluvial na Lagoa e na Ranha de
São João;

Ambiente, Floresta e Agricultura:

- Organização, constituição e gestão das 11 Brigadas de Vigilância e Primeira Intervenção, para
tripulação da Viatura de Prevenção Florestal e de 1ª Intervenção;
- Participação em reunião da requalificação do Vale do Arunca.
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Emprego:

- Gestão da Bolsa de emprego

Abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários:

- Apoio na construção e na escolha do traçado da nova conduta adutora de água de
abastecimento aos tanques da Calvaria, desde os furos dos Olheiros até à Lagoa;
- A água das fontes: da Saúde; Casal Pernes; Cova da Areia; e da rede pública têm sido
analisadas regularmente e os resultados têm sido afixados na sede da junta, e disponibilizados
na página da Internet;
- Foi retirada do circuito de análises de água a Fonte do Inferno na Lagoa, por sistematicamente
se apresentar imprópria para consumo humano, tendo sido afixada a respectiva informação;
- Tem sido garantida as análises às águas das associações que fornecem água na freguesia em
locais onde a rede pública ainda não está disponível (Ranha e Matos);

Urbanismo:

- Recepção de sugestões para alterações ao PDM.

Informação e Divulgação:

- Edição do segundo Boletim Freguesia;
- Remodelação do Site da Junta, com a colaboração gratuita do Sr. Pedro Gameiro;
- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social; e
- Indicação de eventos para divulgação na Agenda Cultural de Pombal.
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Gestão e Administração da Junta de Freguesia:

- Implantação do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Realização e organização da Visita Trabalho do Município de Pombal á Freguesia de Vermoil;
- Foram feitos 53 ofícios à Câmara Municipal de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e
alertas;
- Foram feitos 34 Atestados de Residência;
- Foram feitas 45 Declarações Diversas;
- Foram feitas 172 provas de vida;
- Foram feitas 32 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitos 14 recenseamentos;
- Foram feitas 92 licenças de canídeos;
- Foram feitos 14 registos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 3 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- Sete no Cemitério de Vermoil;
- Duas no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- Nenhuma no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:
- Três no Cemitério de Vermoil; e
- Nenhuma no Cemitério dos Matos da Ranha.
- Foram vendidos os seguintes sepulturas perpétuas em jazigo subterrâneo duplo vertical:
- Um no Cemitério de Vermoil; e
- Nenhum no Cemitério dos Matos da Ranha.
- Foi criado o horário de Verão, para o funcionamento da sede da Junta de Freguesia, tendo este
sido reduzido para o seguinte horário: Terças, Quintas e Sextas-feiras das 9 às 18 horas,
Segundas-feiras, das 9 às 17 horas, Quartas-Feiras das 9 às 13 horas, encerrando para almoço
das 13 às 14 horas;
- O presidente da junta efectuou despachos, por norma, pelo menos uma vez por dia;
- O dia próprio de atendimento do presidente foi à Sexta-feira de tarde.
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Cultura, Lazer, Turismo, Colectividades e Acção Social

- Realização das Marchas Populares de Vermoil 2006, com actuações em: Pombal; Espite;
Vermoil; Ortigosa; Amor e; Matos da Ranha;
- Realização da Festa de São João na fonte do Casal Pernes em parceria com os moradores da
localidade;
- Realização de reunião com colectividades para organização das Tasquinhas 2006;
- Manutenção do Jardim da Igreja Velha;
- Manutenção do Jardim da Igreja Nova;
- Manutenção do Jardim da sede da Junta de Freguesia;
- Manutenção do Jardim da casa Paroquial;
- Reposição de calçada na sede da Filarmónica;
- Construção de novo telhado na sede do Atlético Clube de Vermoil;
- Apoio à construção de calçada na zona envolvente da Capela dos Matos da Ranha com a
atribuição de subsídio (referente ao saldo da conta da gerência do cemitério dos Matos da
Ranha) de €1.500,00;
- Acompanhamento da construção da sede dos Dadores de Sangue; e
- Apoio na limpeza das silvas da propriedade da Lurdes Ruas do Moinho da Mata.

Vermoil, 19 de Setembro de 2006

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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