Freguesia de Vermoil
Principal Atividade da Freguesia
Entre 20-06-2017 e 15-9-2017
1. Educação e formação
- Centro Escolar de Vermoil:
- Reuniões com Município de Pombal, para verificação do edifício e preparação para uso;
- Reuniões com Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, para as várias dinâmicas para novo ano escolar;
- Reuniões com Educadoras e Professoras, para preparação do novo ano letivo;
- Reuniões com pessoal auxiliar;
- Formação do pessoal auxiliar para sistemas elétricos, eletrónicos, segurança e AVAC;
- Limpeza geral exterior e interior;
- Aquisição de máquina de limpeza;
- Aquisição de equipamento e consumíveis de limpeza e higiene;
- Apoio na instalação de equipamento;
- Execução das obras dos acessos ao centro escolar: alargamento; passeios; bermas; rede pluvial;
pavimentação; sinalização horizontal; e iluminação pública;
- Coordenação do pessoal auxiliar, ao serviço no Centro Escolar, das várias entidades: Agrupamento;
Município; e junta de freguesia;
- Abertura do Centro Escolar para visita pública, e bênção das instalações, com a participação graciosa
da Filarmónica Vermoilense;
- Reunião de inicio de novo ano letivo, com encarregados de educação, educadores, professores, agrupamento
de escolas e pessoal auxiliar;
- Apresentação dos serviços prestados pela Freguesia de Vermoil à comunidade escolar:
- Atividades de Enriquecimento Curricular, para 52 crianças, com: Musica (parceria SFV); Educação Física
(parceria ACV); Expressão Plástica/Expressão Dramática/Ciências Experimentais (parceria Plenamente);
- Serviço de refeições escolares, para 91 crianças;
- Serviço de transportes escolares, para 42 crianças;
- Serviço de ATL/Prolongamento de horário, pré-escolar, das 8h00 às 20h00, para 22 crianças;
- Serviço de OTL, 1º ciclo, das 17h00 às 20h00, para 10 crianças;
- Arranque do novo ano letivo em pleno e com toda a normalidade a 13-9-2017, no Centro Escolar de Vermoil;
- Manutenção dos jardins das antigas Escolas Primárias de Vermoil, Ranha e Matos;
- Manutenção dos jardins dos antigos três Jardins-de-Infância de Vermoil, Ranha e Matos;
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- Visitas à antiga escola primária e jardim-de-infância, dos Matos da Ranha, com: Cercipom; Município de
Pombal; e Segurança Social, com vista a criação de CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) da Cercipom, para
jovens deficientes com mais de 18 anos;
- Participação no Dia da Educação do Município de Pombal.
- Promoção de ações de formação financiada em parceria com a ETPSico;
- Realização do ATL de Verão, Férias Alta.mente, para 100 crianças, com largo conjunto de atividades dentro e
fora da freguesia;

2. Saúde
- Apoio em pequenas manutenções na extensão de saúde de Vermoil.

3. Agricultura
- Acompanhamento da candidatura para a construção de açude para regado da Quinta dos Claros;
- Apoio à Junta de Agricultores da Quinta dos Claros em várias diligências.

4. Urbanismo | Espaços Públicos | Ambiente
- Continuação da substituição de placas toponímicas nas diversas ruas da freguesia;
- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha e respetivos WC’s;
- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’s públicos da Igreja nova e velha de Vermoil;
- Limpeza do recinto da Feira dos Sete;
- Apoio na manutenção da rede de iluminação pública, que nesta fase a EDP se encontra a substituir
progressivamente para sistema Led;
- Validação do projeto requalificação da zona desportiva de Vermoil e muro de sustentação entre o cemitério
de Vermoil e campo de futebol, que está preparado para lançamento de concurso público, por parte do
Município de Pombal;
- Manutenção dos jardins públicos;
- Apoio ao Município de Pombal na recolha do depósito dos monos, monstros, ecopontos e contentores;
- Realização das faixas de gestão de combustível na freguesia de Vermoil, numa área superior a 14 hectares, em
acordo com Município de Pombal;
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- Organização das 6 equipas com 36 voluntários das Brigadas Autárquicas de Proteção Civil da Freguesia de Vermoil,
com viatura de 1ª Intervenção e equipamento de proteção individual cedidos pelo Município de Pombal;
- Apoio ao Município de Pombal, na abertura de 2200 metros de caminhos florestais, desde a Serrada às Minas, das
Minas ao Casal Bernardo e do Casal Bernardo ao Sobral.

5. Cultura | Associativismo | Apoio Social
- Acompanhamento e apoio no processo de doação do Moinho do Abrolho ao Município de Pombal;
- Abertura do Núcleo Museológico João de Barros, sob marcação prévia;
- Apoio ao Município de Pombal na 2ª fase de trabalhos nas Ruínas Romanas da Calvaria;
- 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;
- Gestão do site e da página do Facebook da Freguesia de Vermoil;
- Apoio com cedência de antiga tenda do Bodo das Castanhas para realização das Festas de Santa Luzia, na
comunidade do Casal da Ordem;
- Apoio na divulgação das Festas religiosas de Matos da Ranha; Ranha de São João; e Vermoil, bem como na
limpeza prévia mais rigorosa nas vésperas, durante e após as mesmas;
- Limpeza do antigo campo de futebol e zona envolvente da Ass. Desportiva de Vermoil, para realização de
evento de radiomodelismo;
- Apoio aos Bombeiros Voluntários de Pombal, para angariação de novos sócios e na cobrança de Quotas;
- Apoio à Sociedade Filarmónica Vermoilense p/viagem ao Brasil no intercâmbio c/a Banda de Laranjal Paulista;
- 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 32 pessoas;
- Participação no almoço convívio do Grupo Sénior realizado em Santo António das Pinheiras;
- Realização do IX Passeio Anual Sénior a Guimarães, para 190 participantes;
- Participação na reunião do CLAS;
- Divulgação de ofertas de emprego no concelho de Pombal.

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;
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- 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;
- Realização regular de análises das águas das fontes: do Casal Pernes e do Pereiro;
- Limpeza e manutenção da Fonte da Saúde e da Fonte e Lavadouro do Casal Pernes.

7. Rede viária e pedonal
- Construção de rede pluvial e passeios pedonais na rua Luís de Camões em Vermoil, no âmbito do contrato
administrativo realizado entre o município de Pombal e a Freguesia de Vermoil;
- Construção de passeio pedonal, saneamento pluvial e muro, na concordância da rua do Outeiro da Mata com
a Rua João de Barros em Vermoil, no âmbito de acordo administrativo com o Município de Pombal, após
demolição de antigo muro e casa que obstruía parcialmente a via;
- Construção de bermas em calçada espraiada na rua do Vale do Fôjo e rua dos Carvalhos, no Vale do Fôjo, bem
como levantamento da calçada na rua da Ribeirinha e junto de fontanário em Vermoil, no âmbito de contrato
administrativo realizado entre o município de Pombal e a freguesia de Vermoil;
- Acompanhamento das obras da estrada de Vermoil à Palhaça, estrada Roçadas e Rua dos Olivais;
- Cedência de calçada/pavimento para calcetamento de bermas em diversas ruas da freguesia, onde os
proprietários assumem a sua aplicação e demais materiais;
- Melhoramentos na plataforma da rua das Areias, zona não asfaltada, até habitação;
- Apoio na reposição de massa asfáltica em vários buracos de diversas vias;
- Acompanhamento dos procedimentos do departamento jurídico do Município de Pombal no sentido de ser
realizada expropriação para alargamento e asfaltamento da estrada principal, na Mata do Casal Galego, junto à
ponte do rio Cabrunca, no limite com a Freguesia das Meirinhas;
- Limpeza de bermas em diversas vias, designadamente: centro de Vermoil, Soalheiras, Pedrosos, e Matos da
Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal na reparação de aqueduto no Pocejal;
- Colocação/substituição de diversas manilhas em acessos e aquedutos;
- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia;
- Limpeza vegetação, silvas e ervas, com trator desmatador na generalidade das vias da freguesia;
- Realização dos trabalhos de Limpeza Urbana, conforme protocolo realizado entre município de Pombal e
freguesia de Vermoil;
- Apoio aos serviços de viação do município de Pombal, na asfaltagem das seguintes vias:
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- Rua dos Olivais, Gafaria;
- Travessa das Gafas, Arneiros da Gafaria;
- Rua da Serrada, Vermoil;
- Rua de Trás-do-Monte, Chã de Baixo – Venda Nova;
- Rua da Fontainha, Chã de Baixo;
- Travessa da Fontainha, Chã de Baixo;
- Rua do Monte, Pocejal;
- Rua do Ribeiro, Lagoa;
- Rua da Capela, Matos da Ranha;
- Rua dos Calvarios, Matos da Ranha;
- Rua do Lagar, Matos da Ranha;
- Troço da de semipenetração na Rua da Escola, Matos da Ranha;
- Rua das Laranjeiras, Matos da Ranha;
- Travessa da rua da Fonte, Matos da Ranha;
- Rua do Vale, troço por asfaltar, Matos da Ranha,
- Travessa da Estrada de Soure, Matos da Ranha;
- Rua da Estalagem, Outeiro da Ranha;
- Rua do Lagar, Outeiro da Ranha;
- Rua das Cinco Vilas, Outeiro da Ranha;
- Rua do Calço, Outeiro da Vinha à Venda Nova;
- Rua do Centro, Outeiro da Ranha.

8. Gestão e Administração | Equipamento:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 19 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 1 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 11 Atestados de Residência;
- Foram feitas 12 Declarações Diversas;
- Foram feitos 0 Atestados de Insuficiência Económica;
- Foram feitas 3 Declarações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 144 Provas de Vida;
- Foram feitos 0 Termo de Identificação, Idoneidade e Justificação Administrativa;
- Foram feitas 0 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 1 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João;
- Foram feitos 0 alvará de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Foram feitos 3 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil;
- Foi feito 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério de Vermoil;
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- Foi feito 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério da Ranha de São João;
- Foi feito 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Foram feitos 11 registos de canídeos;
- Foram feitos 21 licenciamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 2 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 8 no Cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 1 no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram concedidas as seguintes sepulturas perpétuas:
- 1 no Cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha;
- 0 no Cemitério da Ranha de São João;
- Foram concedidos os seguintes jazigos subterrâneos:
- 2 no cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha;
- 0 no cemitério da Ranha de S. João.
- Gestão do Espaço/ NET que foi utilizado em 60 sessões;
- Formação das funcionárias administrativas para o Espaço Cidadão;
- Realização de todas as formalidades para implementação do Espaço Cidadão;
- Em articulação com o Município de Pombal, montagem de TV e equipamento para divulgação de eventos e
informação a nível concelhio;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da sede da Junta de Freguesia;
- Aquisição, com o apoio do Município de Pombal, para transportes escolares, de duas novas viaturas Renault
Master de 9 lugares, e receção da primeira;
- Manutenção da Mitsubishi Canter;
- Manutenção da Bobcat;
- Manutenção do Elevador;
- Manutenção do Trator Kubota e acessórios;
- Manutenção da viatura ligeira de passageiros Fiat Doblo;
- Participação nas reuniões de Assembleia Municipal de Pombal;
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- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia;
- Realização de avaliação do pessoal para SIADAP;
- Participação na abertura das Festas do Bodo de Pombal;

- Reuniões com Sr. Presidente da Câmara sobre apoios e obras na freguesia de Vermoil;
- Reuniões com Sr. Vereador das obras públicas sobre obras na freguesia;
- Gestão da Bolsa de emprego;
- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social;

Vermoil, 19 de Junho de 2017,

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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