Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 20-09-2008 a 18-12-2008
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, com Inglês, Educação Física e Educação Musical;
- Gestão de almoços para 107 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 e do Colégio João de Barros;
- Participação na reunião da AEC’S entre: professores titulares; professores das AEC'S; e Junta
de Freguesia;
- Reparação da rede na EB 1 Matos;
- Construção de passeio pedonal para o Jardim-de-infância dos Matos da Ranha;
- Reunião com Agrupamento de Escolas e entidades parceiras para criação da 3ª Turma de
AEC'S no Outeiro da Ranha;
- Fornecimento de lenha para EB1's de Vermoil e Matos da Ranha;
- Fornecimento de aquecedor para EB1 dos Matos da Ranha;
- Substituição das caleiras do Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha;
- Contratação de 3 POC'S para auxiliares de acção educativa;
- Criação de 3ª Turma de AEC'S na EB1 do Outeiro;
- Reunião com Agrupamento de Escolas sobre as AEC'S na freguesia;
- Reparação de fechadura no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha;
- Fornecimento de tintas e materiais para a EB1 de Vermoil para recriação de jogos populares;
- Ornamentação das escolas com decorações natalícias;
- Manutenção dos jardins das três EB1’s 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;
- Atribuição de subsidio para compra de 195 prendas de Natal para todas as crianças das
escolas da Freguesia.
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Na área da rede viária e pedonal:
- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia;
- Atravessamento com saneamento pluvial em entroncamento na rua Fernandes Tomás;
- Apoio ao Município de Pombal na construção de valetas em cimento e levantamento de bermas
nas vias recentemente asfaltadas: 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 de passeios e calçadas de forma geral na sede de Freguesia;
- Apoio ao Município de Pombal no alargamento da estrada da Lagoa à Mata do Casal Galego;
- Apoio ao Município de Pombal no alargamento da estrada de Vermoil aos Matos da Ranha;
- Limpeza de bermas e valetas: Mata do Casal Galego; estrada de Vermoil aos Matos; rua da
Calçada no Outeiro da Ranha; Rua da Amieira; Rua do Vale do Outeiro; Rua das Soalheiras;
- Reposição de sinalização vertical de proibição de paragem e estacionamento, na rua do
Jardim, em Vermoil;
- Colocação de sinalização vertical indicativa: no Tojal com indicação de Porto Velho e
Oliveirinhas;
- Substituição de manilhas na Canavieira em entroncamento;
- Cedência de material para construção de passeios na rua principal na Canavieira a munícipe
que se encarrega da mão-de-obra;
- Apoio na construção de passadeira sobrelevada no Pocejal;
- Enchimento de barreiras no Vale Fôjo e frente da sede dos Dadores de Sangue para
construção de passeios;
- Apoio na construção de passeios nos Pedrosos;
- Apoio na reconstrução de muros para permitir o alargamento da estrada de Vermoil aos Matos;
- Apoio na construção de passeios e saneamento pluvial na Venda Nova;
- Apoio na construção e requalificação de aquedutos na estrada da Lagoa à Mata do Casal
Galego;
- Reuniões com diversos proprietários para alargamentos das estradas de Vermoil aos Matos e
da Lagoa à Mata do Casal Galego;
- Reparação de buraco em calçada na rua da Igreja;
- Apoio na abertura da rua da Procissão na Ranha de São João;
- Empedramento da rua da Mata – estrada do Pocejal à Mata do Casal Galego;
- Empedramento da estrada da rua da Mata ao limite com a Freguesia das Colmeias, na Mata do
Casal Galego;
- Empedramento da estrada da rua da Mata ao limite com a Freguesia das Colmeias no Pocejal;

2

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;
- Têm sido garantidas, 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;
- Substituição de tubo de regadio que atravessa caminho agrícola;
- Reunião com técnicos do Município de Pombal sobre a construção de saneamento básico e
água de rede pública nos Matos e Ranha;
- Reunião com responsáveis da Sopúblicas (empresa a quem foi adjudicada a obra) sobre a
construção de saneamento básico e água de rede pública nos Matos e Ranha;
- Colocação de tampas de saneamento no colector do rio Cabrunca;
- Reunião com Arquitecta Nélia e GTAF sobre projecto de requalificação da Fonte da Saúde;
- Enchimento com saibro da Fonte do Pereiro;
- Reunião com técnicos do Município de Pombal para execução do saneamento básico no
Outeiro da Ranha e Matos da Ranha;
- Reunião com técnicos do Município de Pombal sobre projecto do saneamento básico da Lagoa
à Mata do Casal Galego;
- Reunião com técnicos do Município de Pombal sobre obra de requalificação da Fonte da
Saúde.

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;
- Indicação de eventos para divulgação na Agenda Cultural de Pombal;
- Edição do n.º 11 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia;
- Divulgação do Bodo das Castanhas.
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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 68 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 88 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 28 Atestados de Residência;
- Foram feitas 21 Declarações Diversas;
- Foram feitas 163 Provas de Vida;
- Foram feitas 30 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 31 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 10 recenseamentos;
- Foram feitos 23 registos de canídeos;
- Foram feitos 60 licenciamentos de canídeos;
- Foram feitos 0 averbamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 5 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 6 no Cemitério de Vermoil;
- 1 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 1 no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas 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 vendidas os seguintes jazigos subterrâneos:
- 1 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 236 sessões;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wire less nas proximidades da sede da Junta de
Freguesia;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da EB1 do Outeiro da
Ranha;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da EB1 dos Matos da
Ranha;
- Disponibilização de dispensador de água e água na sede da Junta de Freguesia;
- Manutenção da Mitsubishi Canter;
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- Manutenção da Bobcat;
- Participação na reunião de Assembleia Municipal de Pombal;
- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia;
- Reuniões com colectividades para realização do Bodo das Castanhas 2008;
- Reuniões com diversas entidades para realização do Bodo das Castanhas 2008;
- Organização do Bodo das Castanhas 2008;
- Reunião com Sr. Presidente da Câmara sobre apoios à Freguesia de Vermoil;
- Participação na reunião extra-ordinária de Assembleia Municipal.

Colectividades:
- Apoio à Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da Ranha na sua participação nas
tasquinhas de Pombal. Com apoio logístico e fornecimento de aventais e toucas;
- Apoio às colectividades para o Bodo das Castanhas 2008;
- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil na XV Tripla Légua, a nível logístico, disponibilidade do
palco, tenda e oferta da Libra para 1° Prémio;
- Reunião com direcção da Associação Desportiva de Vermoil para resolução de drenagem de
águas;
- Participação no aniversário da Sociedade Filarmónica Vermoilense;
- Reunião com Associação de Caçadores sobre obras na sua sede - Escola da Calvaria;
- Participação no almoço de Natal do Centro Social Júlio Antunes;
- Reuniões com associações e colectividades da Freguesia elaboração e assinatura de normas
para Bodo das Castanhas e Tasquinhas.

Acção Social:
- Apoio a família carenciada na requalificação da sua habitação no Sobral;
- Atribuição de 10 cabazes de Natal a 10 famílias carenciadas.

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;
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- 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;
- Limpeza da zona envolvente da Fonte do Casal Pernes;
- Almoço convívio com os membros das Brigadas de 1ª Intervenção;
- Limpeza do lavadouro e fonte da Mata do Casal Galego;
- Reposição de calçada no jardim da Igreja Velha em Vermoil, na sequência de uma ruptura de
água;
- Preparação dos Cemitérios de Vermoil e Matos da Ranha para o dia dos Finados;
- Colocação de placa de proibição de despejos na rua da Calçada - Outeiro da Ranha;
- Reunião com técnico do Município de Pombal sobre iluminação do polidesportivo de Vermoil,
iluminação pública da Igreja Nova e iluminação pública da Igreja Velha;
- Apoio ao Município de Pombal para realização de escritura de compra do terreno das ruínas
Romanas na Telhada - Calvaria;
- Reunião com Vereador Diogo Mateus sobre candidatura para ruínas Romanas da Telhada;
- Ornamentação da sede da junta e Igreja Velha com decoração natalícia.

Vermoil, 18 de Dezembro de 2008

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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