Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 21-06-2008 a 19-09-2008

Educação e Formação:
- Gestão dos almoços de 57 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardinsde-Infância;
- Gestão do prolongamento de horário de 42 crianças no âmbito da Componente de Apoio à
Família nos Jardins-de-Infância;
- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para o 1° Ciclo para um universo de 131
Crianças para o ano lectivo 2008/2009;
- Gestão de almoços para 105 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços
para o 1° Ciclo;
- Assegurou-se transporte de criança do Casal da Ordem para a EB1 de Vermoil com o apoio do
Centro Social Júlio Antunes;
- Participação na Audição de final de ano da Actividade de Enriquecimento Curricular de
Educação Musical, no Salão Paroquial de Vermoil;
- Apoio às EB1's de Vermoil e Outeiro da Ranha no transporte e montagem de equipamento
(frigoríficos, placas eléctricas, balanças digitais) que as escolas receberam como prémio, no
âmbito do projecto “Ciências Experimentais”;
- Reunião com Município de Pombal e juntas de freguesia para preparação das AEC'S para o
ano lectivo 2008/2009;
- Candidatura para a gestão das AEC'S para o 1° Ciclo, de 2008/2009;
- Reuniões com Junta de Freguesia de Santiago de Litém e S. Simão de Litém para parceria na
contratação das entidades a prestar os serviços das Actividades de Enriquecimento Curricular;
- Reuniões com G.E.D. para troca de informações sobre AEC's, Educação Física e Inglês;
- Reuniões com Filarmónica para troca de informações sobre AEC's, Educação Musical;
- Substituição de bancada do refeitório da EB1 dos Matos;
- Reunião com APAMARA, sobre assuntos dos anos lectivos 2007/2008 e 2008/2009;
- Contratação das actividades de enriquecimento de Educação Física e Inglês à G.E.D. e
Educação Musical à Sociedade Filarmónica Vermoilense;
- Reunião com Educadora e encarregados de educação do Jardim-de-Infância de Vermoil;
- Reunião com Educadora e encarregados de educação do Jardim-de-Infância do Outeiro da
Ranha;
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- Reunião com Educadora e encarregados de educação do Jardim-de-Infância dos Matos da
Ranha;
- Reunião com professores e encarregados de educação da EB1 de Vermoil;
- Reunião com professores e encarregados de educação da EB1 do Outeiro da Ranha;
- Reunião com professores e encarregados de educação da EB1 dos Matos da Ranha;
- Reunião com APAMARA e encarregados de educação interessados nos prolongamentos de
horário dos Matos da Ranha;
- Apoio na pintura da entrada e sala do Jardim-de-Infância dos Matos da Ranha;
- Aplicação de prateleiras e manutenção da iluminação do Jardim-de-Infância dos Matos da
Ranha;
- Reparação de fechadura e torneira Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha;
- Reparação de Estores na EB1 do Outeiro da Ranha;
- Fixação de campainha e colocação de rede na ventilação do WC da EB1 de Vermoil;
- Colocação de dispensador de água e respectiva água no Jardim-de-Infância dos Matos da
Ranha;
- Aquisição de material didáctico para salas de Prolongamento de Horário;
- Participação no Dia da Educação em Pombal;
- Contratação de auxiliares de acção educativa para garantir: prolongamentos de horário; serviço
de almoços; vigilância nos recreios; e apoio às AEC'S;
- Realização de candidatura para 5 Poc's junto do Centro de Emprego, para apoio às auxiliares
de acção educativa;
- Reparação dos Estores da EB1 do Outeiro da Ranha;
- Manutenção dos jardins das três Escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia;
- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia;
- Fornecimento de material para limpeza das escolas;
- Fornecimento de material para os prolongamentos de horário;

Na área da rede viária e pedonal:
- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia;
- Limpeza de bermas e passeios na rua Principal no Outeiro da Ranha e Ranha de São João;
- Manutenção de asfalto: na Ranha de S. João; Outeiro da Ranha; Vermoil; Pocejal; Palhaça;
Matos da Ranha; Gafaria; Largo do Cemitério; Feira dos Sete;
- Limpeza de bermas e valetas: no Outeiro da Ranha; Ranha de São João; Travessa da Estrada
de Soure; Vale Fôjo; Serrada; Outeiro da Mata; Rua da Bela Vista; Pocejal; Calvaria;
- Construção de passeios na Rua Principal no Vale Fôjo, Chã e Lagoa no âmbito do acordo de
colaboração com o apoio do Município de Pombal;
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- Colocação de sinalização vertical de proibição de paragem e estacionamento, na rua João de
Barros e rua do Jardim, em Vermoil;
- Colocação de sinalização vertical na estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha e rua Fernandes
Tomás – no Outeiro da Ranha;
- Com o apoio do Município de Pombal colocação de Toutvenant na rua do Casal d' Além;
- Colocação de sinalização vertical na rua da Serrada de proibição a trânsito com tonelagem
superior a 10 toneladas;
- Colocação de espelho de trânsito na Xieira;
- Substituição dos sinais de Stop nos entroncamentos e cruzamentos da descida do Calço;
- Melhoramento do saneamento pluvial na rua João de Barros na zona da escola primária;
- Atravessamento com saneamento pluvial na rua do Vale da Igreja no entroncamento com a rua
Fernandes Tomás;
- Apoio ao Município de Pombal na preparação para asfaltamento das seguintes vias: rua do
Casal; rua da Quinta dos Claros; rua da Glória; estrada das Oliveirinhas; rua dos Chões; rua das
Alminhas; rua do Olival; rua da Serrada; rua da Calçada; rua da Esperança; rua da Terra Nova;
rua do Arneiro; rua do Vale da Porta; rua do Vale da Igreja; rua da Escola; e Travessa Fernandes
Tomás;
- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento das seguintes vias: rua do Casal; rua da Quinta
dos Claros; rua da Glória; estrada das Oliveirinhas; rua dos Chões; rua das Alminhas; rua do
Olival; rua da Serrada; rua da Calçada; rua da Esperança; rua da Terra Nova; rua do Arneiro; rua
do Vale da Porta; rua do Vale da Igreja; Rua da Escola; e travessa da rua Fernandes Tomás;
Num total de 6km.
- Limpeza da generalidade das bermas das vias de toda a freguesia com tractor corta sebes, do
Município de Pombal e por contratação à PMU;
- Reconstrução de pequena parte de muro que foi derrubado acidentalmente aquando da
limpeza de bermas na travessa da estrada de Soure;
- Rectificação de lancil em dois entroncamentos no Vale Fôjo e Chã;
- Melhoramento de berma na rua de S. Jorge - Ranha São João
- Melhoramento de acesso na rua da Serrada no Casal da Ordem;
- Substituição de espelho de trânsito nos Matos da Ranha, destruído por acidente;
- Construção de muro para suporte de passeios no Vale Fôjo;
- Aplicação de 50mt de lancil nos Pedrosos, de forma a proteger habitações de águas pluviais;
- Melhoramento de acesso da rua do Sul a caminho florestal, alterando aqueduto e aplicando
manilhas;
- Apoio ao Município de Pombal na reparação do asfalto junto a aqueduto e entroncamento na
Mata do Tojal;
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- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento de concordância no Tojal, rua Central com rua
de Santo António;
- Apoio ao Município de Pombal na reparação dos abatimentos na rua Principal na Ranha de S.
João e Outeiro da Ranha, bem como asfaltamento de concordâncias e aberturas de passagem
de pluviais;
- Apoio ao Município de Pombal na construção de passadeiras desniveladas junto às EB1's de
Vermoil e Outeiro da Ranha;
- Limpeza de passeios e calçadas de forma geral na sede de Freguesia;

Emprego:
- Gestão da Bolsa de emprego.

Abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários:
- Apoio à Divisão de Águas e Saneamento do Município de Pombal em diversas reparações da
rede pública de abastecimento de água;
- 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 na página da Internet;
- Tem sido garantida, com o apoio da Câmara Municipal de Pombal, as análises às águas das
associações que fornecem água na freguesia em locais onde a rede pública ainda não está
disponível (Ranha e Matos), sendo que os resultados têm sido afixados no Edital e
disponibilizados na página da Internet;
- Construção de comporta em vala de regadio em Vermoil;
- Apoio ao Município de Pombal na substituição de tubagem no parque de merendas de Santo
António;
- Reunião com populares da Venda Nova sobre água para fins agrícolas na sua área;
- Reparação de ruptura de água no jardim da Igreja Velha em Vermoil;
- Substituição de torneira no Jardim da Igreja Velha de Vermoil;

Urbanismo:
- Recepção de sugestões para alterações ao PDM.

Informação e Divulgação:
- Gestão do Site da Junta, com o apoio 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.
- Edição do nr. 10 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia
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Administração, Equipamento e gestão da Junta de Freguesia:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 40 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 61 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 48 Atestados de Residência;
- Foram feitas 46 Declarações Diversas;
- Foram feitas 152 Provas de Vida;
- Foram feitas 15 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 47 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 30 recenseamentos;
- Foram feitos 26 registos de canídeos;
- Foram feitos 89 licenciamentos de canídeos;
- Foram feitos 0 averbamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 5 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 7 no Cemitério de Vermoil;
- 1 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 2 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;
- 3 no Cemitério da Ranha de São João;
- Foram vendidas os seguintes jazigos subterrâneos:
- 0 no Cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha;
- O presidente da junta efectuou despachos, por norma, pelo menos uma vez por dia;
- O Presidente da Junta realizou atendimento – Oficial – em todas as tardes de Sexta-feira;
- Prestação dos serviços dos CTT na sede da Junta de Freguesia;
- Gestão do Espaço NET que foi utilizado em 476 sessões;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wire less nas proximidades da sede da Junta de
Freguesia;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wire less nas proximidades da EB1 do Outeiro da
Ranha;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da EB1 dos Matos da
Ranha;
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- Disponibilização de dispensador de água e água na sede da Junta de Freguesia;
- Manutenção da Mitsubishi Canter;
- Manutenção da Bobcat;
- Participação na reunião de Assembleia Municipal de Pombal, com intervenção sobre a falta de
médico de família no centro de saúde de Vermoil;
- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia;
- Criação de 11 Brigadas de 1ª Intervenção e Protecção Florestal com o apoio do Município de
Pombal no fornecimento de equipamento, viatura e seguro para os membros das brigadas;
- Reunião com responsável financeiro do Município de Pombal sobre financiamento da
construção de passeios de Vermoil à Ranha;
- Reunião com Comissão do Cemitério da Ranha de São João sobre assuntos diversos;
- Levantamento geral das ruas de Vermoil, para fins da sinalização toponímica;
- Contratação de seguro para os membros das Brigadas de 1ª Intervenção;
- Participação na cerimónia de inauguração das Festas do Bodo de 2008;
- Realização de reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal nos Matos da
Ranha para impedir a construção da antena da Optimus nas traseiras da Capela dos Matos;
- Realização de reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Vereador do
departamento jurídico e técnicos das Obras Particulares do Município em Pombal para impedir a
construção da antena da Optimus nas traseiras da Capela dos Matos;
- Realização de reunião com juristas e técnicos do Município de Pombal nos Matos da Ranha
para impedir a construção da antena da Optimus nas traseiras da Capela dos Matos;
- Realização de abaixo-assinado contra a construção de Antena da Optimus nas traseiras da
Capela dos Matos da Ranha;
- Reunião com Câmara Municipal sobre antena comunicações nos Matos da Ranha e outras
obras na Freguesia;
- Reuniões para preparação do Bodo das Castanhas 2008;
- Reunião no terreno com Presidente da Câmara e Técnicos do Município de Pombal sobre
trabalhos na Freguesia;

Colectividades:
- Atribuição de subsídio ao Atlético Clube de Vermoil no montante de 750€ para apoio na
aquisição de viatura para transporte de crianças para formação no atletismo;
- Reparação de telhado da Escola do Tojal, que está cedida ao Atlético Clube de Vermoil;
- Atribuição de subsídio à Filarmónica Vermoilense para apoio na aquisição de instrumentos no
montante de 250€
- Atribuição de subsídio à Associação Desportiva da Ranha no montante de 250€ para apoio na
organização do torneio de futebol 7;
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- Participação na Noite de Fados promovida pela Sociedade Filarmónica Vermoilense;
- Fornecimento de 50m3 de areia e cedência da Bobcat para tratamento do relvado do campo de
futebol da Associação Desportiva da Ranha;
- Apoio à Associação Desportiva de Vermoil na limpeza do seu campo de futebol;
- Apoio à Comissão da Igreja de Vermoil nos trabalhos de limpeza na sequência do incêndio na
Igreja Nova;
- Apoio à Comissão de Festas de Vermoil no Torneio de Futsal, com a oferta das taças aos
premiados e na cedência da carrinha para transporte do gerador;
- Reuniões com associações e colectividades da Freguesia para preparação do Bodo das
Castanhas 2008;
- Proporcionou-se reunião entre a Câmara Municipal de Pombal e o Centro Social Júlio Antunes,
no sentido de serem concedidos apoios a esta associação;
- Proporcionou-se reunião entre a Câmara Municipal de Pombal e a Associação de Caçadores
de Vermoil, no sentido de serem concedidos apoios a esta associação;

Acção Social:
- Acompanhamento da situação familiar de funcionária do Município de Pombal, residente na
freguesia de Vermoil, que sofreu acidente de trabalho;

Ambiente, Espaços Públicos, Cultura e Lazer:
- Apoio na recolha do depósito dos monstros e Ecopontos;
- Limpeza e manutenção do Cemitério Vermoil;
- Limpeza e manutenção do Cemitério Matos dos Matos da Ranha;
- 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;
- Limpeza do recinto da Feira dos Sete;
- Manutenção da zona envolvente da Fonte da Saúde;
- Apoio na manutenção da rede de iluminação pública;
- Limpeza e fornecimento de consumíveis para os WC's públicos da Igreja Nova e Igreja Velha
em Vermoil;
- Substituição dos cordões e roldanas dos mastros das bandeiras da sede da junta de freguesia;
- Obras de requalificação no polidesportivo de Vermoil: Substituição da rede; pintura geral;
iluminação; aplicação de capeamento nos muros do ringue; colocação de redes de protecção
nos muros dos topos; construção de muros para suporte de terras e criação de zona para
parqueamento; aplicação de lancil e criação de zona ajardinada;
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- Apoio aos populares para realização da Festa de São João, na ornamentação do espaço, no
baile, pão, sardinhas e vinho;
- Limpeza da zona envolvente da Fonte do Casal Pernes;
- Promoção de convívio com os membros das Brigadas de 1ª Intervenção;
- Limpeza da zona envolvente da escola do Tojal;
- Limpeza da zona envolvente da escola da Calvaria;
- Com o apoio do Município de Pombal, fornecimento de toutvenant para junto às Alminhas do
cruzamento da estrada de Soure nos Matos da Ranha, para realização de Festa Popular;
- Colocação de comportas em açude do rio Arunca;
- Reparação e pintura dos bancos do jardim da Igreja Velha;
- Promoção de Acção de Formação para Voluntários das Brigadas de 1ª Intervenção;
- Montagem de autoclismos nos WC's públicos de Vermoil;
- Com o apoio do município de Pombal fornecimento de botas, bonés, calças, casacos e coletes
a todos os membros das brigadas de 1ª Intervenção;
- Apoio à GNR e BVP na remoção de um cavalo de um poço e enterro do mesmo;
- Pintura geral dos muros, WC’s e capela do Cemitério dos Matos da Ranha;
- Retirada de comportas de açude no rio Arunca;
- Substituição de lâmpadas na iluminação da Igreja Velha de Vermoil;

Vermoil, 19 de Setembro de 2008

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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