Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 19-12-2007 a 18-04-2008

Educação e Formação:

- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para todo 1º Ciclo, com ensino de Inglês,
Educação Física, Educação Musical e apoio ao estudo – para um total de 133 alunos;
- Gestão dos Prolongamentos de horário nos três Jardins Escola da Freguesia, no âmbito da
Componente de Apoio à família – para um total de 35 crianças;
- Gestão e fornecimento 5320 almoços nos três Jardins-de-infância, no âmbito da Componente de
Apoio à família – para um total de 56 crianças;
- Gestão e fornecimento 9310 almoços nas três Escolas Básicas do 1º Ciclo da Freguesia, no
âmbito do Programa de Generalização dos Almoços para o 1º Ciclo – para um total de 98
crianças;
- Participação no almoço de Natal do Agrupamento de Escolas Conde Castelo Melhor;
- Manutenção dos jardins das três Escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia;
- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia;
- Reparação de canalização na cantina da EB 1 de Vermoil;
- Reparação de canalização de WC da EB 1 de Vermoil;
- Fornecimento de máquina de lavar louça, com o apoio do Município de Pombal, à EB 1 dos
Matos da Ranha;
- Disponibilização de dispensador de água e água para a EB 1 e Jardim-de-infância do Outeiro
da Ranha;
- Ligação da antena à TV da EB1 de Vermoil;
- Com o apoio do Municipio de Pombal substituição de bancadas dos refeitórios dos Jardins de
Infância do Outeiro da Ranha e Matos da Ranha;
- Com o apoio do Municipio de Pombal fornecimento de armário ao Jardim-de-infância dos Matos
da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal na substituição do mobiliário do Jardim-de-infância dos Matos
da Ranha;
- Reparação da rede do portão da EB 1 de Vermoil;
- Reparação de fechadura do portão do Jardim-de-infância do Outeiro;
- Substituição de fechadura interior na EB1 do Outeiro;
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- Reunião com técnico do Município de Pombal para avaliação das necessidades de
equipamento para as escolas da freguesia;
- Fornecimento de lenha para as escolas;
- Fornecimento de material para limpeza das escolas;
- Fornecimento de material para os prolongamentos de horário;
- Pintura de mesas e cadeiras da sala de prolongamento de horário de Vermoil;
- Substituição dos tacos da sala do Jardim-de-infância de Vermoil por pavimento flutuante
estratificado de alta resistência;
- Apoio ao Município de Pombal na renovação do mobiliário da sala do jardim-de-infância de
Vermoil;
- Transporte das crianças das escolas da freguesia à 1ª Marcha da Saúde em Pombal;
- Reparação da TV do Jardim-de-infância dos Matos da Ranha;

Na área da rede viária e pedonal:

- Manutenção do asfalto: Estrada de Vermoil aos Matos; Chã, Matos da Ranha, Pocejal, Sobral,
Mata do Casal Galego e Soalheiras;
- Limpeza das valetas de cimento, na generalidade da Freguesia;
- Em fase de conclusão a construção de passeios na rua Principal no Outeiro da Ranha e Ranha
de São João, com o apoio da Câmara Municipal de Pombal;
- Construção de saneamento pluvial rua Principal no Vale Fôjo, Lagoa e Chã, no âmbito do
acordo de colaboração com o Município de Pombal;
- Construção de passeios na rua Principal no Vale Fôjo, Lagoa e Chã, com o apoio da Câmara
Municipal de Pombal;
- Limpeza dos passeios: Rua João de Barros, Rua da Ribeirinha, Rua do Jardim, Rua da Igreja e
Urbanização Fonseca;
- Corte de ervas e silvas com tractor corta sebes, do Município de Pombal, na generalidade das
principais ruas de toda a Freguesia;
- Fornecimento de lancil e pavimento para construção – mão-de-obra por conta dos moradores –
de passeios na estrada principal na Canavieira;
- Apoio ao Município de Pombal na limpeza com moto-niveladora, ensaibramento e
empedramento:
- Rua dos Pedrosos, 1400mt;
- Rua das Fontaínhas, nos Arneiros da Gafaria, 350mt
- Rua do Hospital das Gafas, nos Arneiros da Gafaria, 700mt;
- Rua da Fontinha, nos Pedrosos, 600mt;
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- Rua dos Balinhos, Matos da Ranha, 900mt – em curso;
- Travessa dos Balinhos, Matos da Ranha, 100mt – em curso;
- Limpeza de bermas: Generalidade das ruas dos Matos da Ranha; rua Peixoto no Sobral; rua da
Fontinha nos Pedrosos; Generalidade das ruas da Ranha de São João, Outeiro da Ranha e
Pinhais Novos;
- Desobstrução de aquedutos no Casal da Ordem e Ranha de São João, com o apoio do
Município de Pombal;
- Apoio ao município de Pombal em melhoramento da via com toutvenant e niveladora na rua do
Ribeirinho na Lagoa;
- Com o apoio do Município de Pombal melhoramento do acesso à habitação do Chaveiro nos
Matos da Ranha;
- Levantamento de berma com toutvenant nos Pedrosos para melhoramento da passagem das
águas pluviais nos Pedrosos, com o apoio do Município de Pombal;
- Limpeza e desobstrução de sarjetas da sede de freguesia;
- Desobstrução de aquedutos na rua da Terra Nova e rua da Ribeirinha;
- Remoção de escombros das bermas nas Soalheiras;
- Apoio ao Município de Pombal no levantamento de estradas para asfaltar, de acordo com o
plano de actividades para 2008;
- Vistoria ao pontão na rua das Pinheiras - Gafaria, com vista à sua requalificação, alargamento e
reconstrução das protecções;
- Aplicação de monda química nos passeios e calçadas públicas, na sede de freguesia e na
estrada de Vermoil à Gafaria;
- Reposição/reparação de calçada portuguesa nos passeios da rua João de Barros e rua da
Igreja;
- Limpeza de passeios e calçadas de forma geral e aprofundada na sede de Freguesia;
- Substituição das placas indicativas do lugar do Pocejal e da placa de entrada na freguesia de
Vermoil, no mesmo lugar;
- Limpeza e sinalização de aquedutos na estrada de Vermoil aos Matos e de Vermoil à Mata do
Casal Galego;
- Apoio ao Município de Pombal na colocação de manilhas aramadas de 100cm no ribeiro na
estrada das Oliveirinhas;
- Apoio ao Município de Pombal na construção de aquedutos: na estrada das Oliveirinhas; na rua
da Terra Nova – Sobral; rua do Arneiro e rua do Vale da Porta - Outeiro da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal na colocação de manilhas para acessos na rua Principal no
Casal da Ordem e na rua do Casal;
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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;
- Apoio ao Município de Pombal na desobstrução de colector de saneamento doméstico na rua
da Filarmónica e na rua da Cascalheira;
- Reunião com IRAR, Município de Pombal e Associações privadas que fornecem água;

Urbanismo:

- Recepção de sugestões para alterações ao PDM.
- Apoio ao Município de Pombal no Plano de Urbanismo de Vermoil.

Informação e Divulgação:

- Edição do n.º 9 do Notícias de Vermoil – Boletim Freguesia;
- 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.
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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 79 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 124 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 28 Atestados de Residência;
- Foram feitas 42 Declarações Diversas;
- Foram feitas 366 Provas de Vida;
- Foram feitas 8 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 40 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 24 recenseamentos;
- Foram feitos 2 registos de canídeos;
- Foram feitos 2 licenciamentos de canídeos;
- Foram feitos 0 averbamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 4 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 5 no Cemitério de Vermoil;
- 2 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 4 no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:
- 6 no Cemitério de Vermoil;
- Foram vendidas os seguintes jazigos subterrâneos:
- 0 no Cemitério de Vermoil;
- 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 504 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;
- Participação na reunião trimestral de presidentes de junta com Câmara Municipal e técnicos do
município;
- Participação na Assembleia Municipal de Dezembro de 2007;
- Participação na Assembleia Municipal de Fevereiro de 2008;
- Disponibilização de dispensador de água e água na sede da Junta de Freguesia;
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- Participação no Jantar de Natal da Câmara Municipal de Pombal
- Reunião com Agência Portuguesa do Ambiente, REN e Câmara Municipal de Pombal, sobre a
consulta pública da proposta para Construção da linha de muito alta tensão Batalha - Lavos;
- Reunião com juntas de freguesia limítrofes para pugnar por nó da A1 no Barracão/Meirinhas
- Reunião com técnicos do Município de Pombal, freguesias de Pombal e Carnide para definição
dos limites administrativos das freguesias;
- Apoio a populares nos abaixo-assinados da consulta pública da linha de alta tensão Batalha Lavos;
- Participação na reunião trimestral de presidentes de junta com Câmara de Pombal;
- Participação e recepção do Lions Clube de Pombal - Marquês de Pombal - em Vermoil
- Reunião com técnico do Município de Pombal sobre requalificação dos jardins da freguesia;
- Reunião com fornecedores de equipamento para avaliação de propostas para o parque infantil
de Vermoil;
- Reunião com Arq. Celestino, do Município de Pombal, para desenvolver projecto de
arquitectura para requalificação da fonte da Saúde;
- Reunião com Sr. Presidente da Câmara para fazer balanço das obras de construção de
passeios de Vermoil à Ranha;
- Visita a Alcobaça, Bajouca e outras freguesias para análise de propostas para toponímica;
- Apresentação aos técnicos da Brisa dos locais com carência de limpeza de mato nas áreas do
seu domínio, bem como do mau estado de conservação da rede e do mau encaminhamento das
águas pluviais da A1;
- Reunião com Presidente da Câmara sobre apoios à Freguesia;
- Reunião com Arq. Nélia sobre projecto de requalificação da Fonte da Saúde;
- Reunião com direcção da Associação Desportiva de Vermoil para marcação dos limites dos
terrenos com o Polidesportivo de Vermoil;
- Aquisição de máquina de cortar relva;

Colectividades:

- Participação no almoço de Natal do Centro Social Júlio Antunes;
- Abertura de vala, fornecimento e assentamento de tubo e caixas para enterramento de cabos
de telefone junto ao Centro Social Júlio Antunes;
- Apoio ao Conselho Económico Paroquial para concerto de ano novo do Grupo Coral Marquês
de Pombal, na Igreja de Vermoil, através de divulgação;
- Construção em alvenaria de divisória para garrafa de gás na sede de Dadores de Sangue do
Outeiro da Ranha;
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- Participação no 30° aniversário da Associação Desportiva da Ranha e atribuição de subsídio de
300,00 € para apoio à formação;
- Aplicação de monda química no espaço exterior do Centro Social Júlio Antunes;

Acção Social:

- Entrega de cabazes de Natal a 10 famílias carenciadas da freguesia;
- Reunião com Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, para construção de ramal rede
eléctrica a habitação de munícipes carenciados, nos Matos da Ranha;
- Participação na reunião do CLAS do Concelho de Pombal;

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;
- Limpeza de fontanário na rua da Ribeirinha;
- Reparação e melhoramentos nas canalizações dos WC' s públicos da Igreja Nova de Vermoil;
- Montagem de ponto de acesso à Internet sem fios junto à EB 1 do Outeiro da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal na colocação de 6 bases em contentores do lixo;
- Com o apoio do Município de Pombal levantamento topográfico do cemitério da Ranha de São
João;
- Requalificação do jardim da Igreja Velha de Vermoil;
- Requalificação do jardim da sede da Junta;
- Poda das árvores dos jardins e espaços públicos;
- Mudança da localização do ecoponto de Vermoil, para melhoramento da acessibilidade e do
trânsito;
- Apoio e promoção do Teatro N@vegar do TAP no Salão Paroquial de Vermoil;
- Remoção das letras de "Correio" da antiga sede da junta;
- Apoio ao Município de Pombal no levantamento topográfico da Fonte da Saúde;
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- Apoio à associação de Caçadores para cedência, por parte do Município de Pombal, da sala da
escola da Calvaria para a sua sede;
- Substituição da areia, no parque infantil público;
- Por empreitada montagem de novo equipamento no parque infantil de Vermoil, conjunto de
escorrega, com rede de marinheiro e jogo do galo, molinha com burro e placard informativo em
forma de pêra;
- Reparação da calçada junto ao parque infantil de Vermoil;
- Preparação e melhoramento no acesso à fonte do Outeiro da Mata;
- Com o apoio do Município de Pombal plantação de 3 árvores no adro da igreja de Vermoil para
substituição de outras 3 que entretanto secaram;
- Manutenção da zona envolvente da Fonte da Saúde;
- Apoio ao Município de Pombal na iluminação pública rua da Bela Vista

Vermoil, 18 de Abril de 2008

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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