Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 22-09-2010 a 20-12-2010

Educação e Formação:

- Gestão dos almoços de 48 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância;
- Gestão do prolongamento de horário de 23 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardinsde-Infância;
- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para o 1° Ciclo para um universo de 113 Crianças, com
Inglês, Educação Física e Educação Musical, para um total de 6 turmas na freguesia de Vermoil;
- Gestão de almoços para 100 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços para o 1° Ciclo;
- Assegurou-se transporte de 4 crianças do Casal da Ordem e Arneiros da Gafaria para a EB1 de Vermoil, com o
apoio do Colégio João de Barros e Município de Pombal;
- Manutenção dos jardins das três EB1’s da Freguesia;
- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia;
- Fornecimento de material e pagamento de verba para limpeza das escolas;
- Assegurada a limpeza das EB’1 de Vermoil e Matos da Ranha;
- Fornecimento de material para os prolongamentos de horário;
- Disponibilização de dispensador de água e água na EB1 e Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha;
- Disponibilização de dispensador de água e água na EB1 e Jardim-de-Infância dos Matos da Ranha;
- Realizadas manutenções nas EB 1 e JI’s da freguesia;
- Retirada de divisão em sala da EB1 de Vermoil, para ampliação da sala;
- Reunião com Agrupamento Gualdim Pais;
- Reunião com Centro Social Júlio Antunes para renegociação do acordo para fornecimento de almoços;
- Atribuição de subsidio às escolas da Freguesia para realização das Festas de Natal e aquisição de prendas de
Natal para as crianças que frequentam as EB1’s e JI’s;
- Participação na Festa de Natal da EB1 de Vermoil e JI de Vermoil;
- Apoio ao Municipio de Pombal, na ida das crianças ao cinema de Natal.
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Saneamento Básico e Abastecimento de Água:
- 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;
- Apoio ao Município de Pombal na construção da rede de saneamento básico e água de rede nos Matos da
Ranha e Ranha;
- Realizadas várias acções no sentido de conseguir a repavimentação de vias nos Matos da Ranha e Outeiro da
Ranha onde já foi construída a rede de saneamento e água;
- Realizadas diversas diligências formais e informais com o executivo municipal e com técnicos municipais sobre
o decurso das obras da construção da rede de saneamento básico e água de rede nos Matos da Ranha e
Outeiro da Ranha, designadamente sobre os atrasos, faltas de execução e falta de reposição de asfalto; bem
como das deficiências e falta de reparação no Moinho da Mata;
- Retirar tapumes do açude da Xieira;
- Aplicação de barras de segurança na fonte e lavadouro do Casal Pernes.

Urbanismo, Espaços Públicos, Ambiente, Desporto e Cultura:
- Manutenção dos cemitérios de Vermoil e Matos da Ranha;
- Preparação dos Cemitérios para os Finados;
- Manutenção dos jardins públicos;
- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’ s públicos da Igreja de Vermoil;
- Limpeza do recinto da Feira dos Sete;
- Apoio na manutenção da rede de iluminação pública;
- Apoio à Valorlis e Município de Pombal na recolha do depósito dos monos, monstros, ecopontos e contentores;
- Gestão e coordenação das brigadas de Protecção Civil, com 28 elementos e viatura cedida pelo Município de
Pombal;
- Abertura do Museu aos Sábados das 14h00 às 16h00 e no fim-de-semana do Bodo das Castanhas;
- Edição do nr.17 do Boletim da Freguesia – Notícias de Vermoil;
- Reparação do tecto da Igreja Velha;
- Realização e organização do Bodo das Castanhas 2010;
- Apresentação de exposição temporária sobre centenário da república no Museu João de Barros;
- Criação de página no Facebook do Museu João de Barros.
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Na área da rede viária e pedonal:
- Apoio ao Municipio de Pombal na construção da Ponte do Rio Arunca em Vermoil;
- Apoio ao Municipio de Pombal na construção de passagem pedonal sobre o Rio Arunca em Vermoil, enquanto
se procede à construção da nova ponte;
- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento da rua da Fonte nos Matos da Ranha;
- Apoio ao Municipio de Pombal no asfaltamento da rua dos Balinhos nos Matos da Ranha;
-No âmbito de acordo de colaboração com o Município de Pombal, construção de saneamento pluvial e passeios
pedonais na Venda Nova e rua Fernandes Tomás;
- Reposição de massa asfáltica em vários buracos de diversas vias;
- No âmbito de acordo de colaboração com o Município de Pombal, construção de saneamento pluvial, na Rua
Principal nos Matos da Ranha;
- No âmbito de acordo de colaboração com o Município de Pombal, cedência de lancil, pavimento e pó de pedra
para construção de passeios pedonais na rua Principal e na rua da Capela, nos Matos da Ranha, aos
proprietários que asseguram a mão-de-obra;
- Alargamento da rua de São Vicente no Outeiro da Ranha;
- Reconstrução de muros na rua de São Vicente, em virtude no novo dimensionamento;
- Limpeza de bermas de Vermoil ao Pocejal;
- Limpeza de bermas de Vermoil à Palhaça;
- Limpeza de bermas e valetas na Palhaça, Tojal, Penedos, Casal da Ordem, Lapa, Canavieira; Oliveirinhas,
Matos da Ranha, Venda Nova e Outeiro da Ranha;
- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia;
- Limpeza de bermas e passeios na sede de freguesia;
- Reunião com proprietários para alargamento da rua de São Vicente na Ranha de São João;
- Reunião com proprietários para alargamento da rua da Fé na Calvaria.
- Colocação de sinais de trânsito em várias vias da freguesia;
- Colocação de espelhos em cruzamentos em vias da freguesia;
- Manutenção de fundo no caminho do regadio da Gafaria a Santo António;
- Melhoramento com toutvenant na rua do Moinho;
- Manutenção da rua de Trás do Monte, Chã
- Manutenção da rua da Serrada no Casal da Ordem
- Reuniões e desenvolvimento de várias acções, junto do Municipio de Pombal, para resolução da linha de água
que passa na rua do Centro em Vermoil.
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Acção Social e Associativismo:
- Realização de reunião preparatória com colectividades para as Tasquinhas do Bodo das Castanhas 2010;
- Apoio às colectividades para realização das Tasquinhas do Bodo das Castanhas 2010;
- Com o apoio do Municipio de Pombal, realização de acção de formação de segurança alimentar para as
colectividades participantes nas Tasquinhas do Bodo das Castanhas 2010;
- Realização de reunião de encerramento com colectividades das Tasquinhas do Bodo das Castanhas 2010;
- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil na realização da Tripla Légua de Vermoil;
- Atribuição de 1 libra em ouro ao Atlético Clube de Vermoil para 1º Prémio da Tripla Légua de Vermoil;
- Participação do aniversário da Filarmónica Vermoilense;
- Participação na visita Pastoral do Bispo D. António Marto, à Paróquia de Vermoil;
- Organização de encontro Senhor Bispo c/colectividades da freguesia e almoço no Centro Social Júlio Antunes;
- Apoio à Filarmónica Vermoilense na audição dos seus alunos da escola de música;
- Preparação de 10 cabazes de Natal para famílias carenciadas;
- Apoio na realização do encontro do Senhor Bispo D. António Marto, com empresários da Vigaria das Colmeias.

Administração, Gestão, Serviços e Equipamento:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 26 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 26 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 19 Atestados de Residência;
- Foram feitas 4 Declarações Diversas;
- Foram feitas 195 Provas de Vida;
- Foram feitas 5 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 28 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 0 alvará de terrenos no Cemitério da Ranha São João;
- Foram feitos 2 alvarás de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Foram feitos 3 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil;
- Foram feitos 9 registos de canídeos;
- Foram feitos 38 licenciamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 5 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 10 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:
- 4 no Cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha;
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- 0 no Cemitério da Ranha de São João;
- Foram vendidas os seguintes jazigos subterrâneos:
- 3 (+3 células) 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 – nas tardes de Sexta-feira;
- Prestação dos serviços dos CTT na sede da Junta de Freguesia;
- Gestão do Espaço/ NET que foi utilizado em 113 sessões;
- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da sede da Junta de Freguesia e parte
norte da Igreja nova de Vermoil;
- 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;
- Manutenção da Bobcat;
- Manutenção do Elevador;
- Participação na reunião de Assembleia Municipal de Pombal;
- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia;
- Participação na reunião trimestral de Presidentes de Junta com a Câmara Municipal;
- Gestão da Bolsa de emprego;
- 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;
- Reuniões com serviços de fiscalização e urbanismo;
- Reunião com Direcção do ACES Pinhal Litoral 1, sobre extensão do Centro de Saúde em Vermoil e outros
assuntos da saúde em Vermoil;
- Reunião c/técnicos municipais sobre obras de saneamento básico nos Matos da Ranha e Mata Casal Galego;
- Participação na abertura da Fisiosaúde em Pombal;
- Reunião com técnicos municipais sobre construção da nova ponte do rio Arunca em Vermoil.
- Participação na reunião CMP Tasquinhas Pombal;
- Participação do executivo da junta em reunião com equipa do Municipio de Pombal da alteração do PDM;
- Participação na Visita do Municipio de Pombal Trabalho às Freguesias; Meirinhas; Vermoil; Carnide.

Vermoil, 20 de Dezembro de 2010
O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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