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Junta de Freguesia de Vermoil

Actividade da Freguesia

De 07-06-2007 a 19-9-2007

Educação e Formação:

- Preparação do ano lectivo 2007/2008, no que diz respeito a manutenção das escolas, 

componente de apoio à família, actividades de enriquecimento curricular, almoços e auxiliares de 

acção educativa;

- 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 126 alunos;

- Gestão dos Prolongamentos de horário nos três Jardins Escola da Freguesia, no âmbito da 

Componente de Apoio à família – para um total de 36 crianças;

- Gestão e fornecimento dos almoços nos três Jardins de Infância, no âmbito da Componente de 

Apoio à família – para um total de 55 crianças;

- Gestão e fornecimento dos 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 95

crianças;

- Manutenção dos jardins das três Escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia;

- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia;

- Reunião com professores da EB1 Outeiro para melhoramentos na escola;

- Reunião com Educadora do Jardim de Infância dos Matos da Ranha para melhoramentos no 

Jardim de Infância;

- Participação nas 3 reuniões de inicio de ano lectivo nos 3 Jardins de Infância da Freguesia;

- Participação nas 3 reuniões de inicio de ano lectivo nos 3 EB’1s da Freguesia;

- Participação em 2 reuniões das AEC' s promovida pela Câmara Municipal de Pombal;

- Criação de divisão para nova sala de professores na EB1 do Outeiro;

- Construção de 2 casas de banho na EB1 do Outeiro;

- Construção de sala de arrumos na EB 1 do Outeiro;

- Substituição de fechaduras, por avaria, na EB1 do Outeiro;

- Substituição de fechaduras, por avaria, na EB1 de Vermoil;

- Colocação de prateleiras no Jardim de Infância dos Matos da Ranha.
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Na área da rede viária e pedonal:

- Corte de ervas, silvas e aprumamento de árvores nas bermas das seguintes nos Matos da 

Ranha, por contratação a privados;

- Corte de ervas e silvas na Feira dos Sete e na estrada do Campo de Futebol de Vermoil;

- Manutenção asfalto: Estrada de Vermoil aos Matos; rua do Centro na Canavieira, rua da Fonte 

na Calvaria;

- Limpeza das valetas de cimento, na generalidade da Freguesia;

- Reparação de degraus no passeio pedonal junto à farmácia de Vermoil;

- Retirada de entulho deixado de forma ilícita na estrada da Ribeirinha;

- Limpeza terreno e linha de água no vale do Moinho da Mata, proveniente da barreira da estrada 

do campo da bola, causado pelas cheias de 25 de Outubro de 2006;

- Reparação de buraco em passeio no Pocejal;

- Arranjos nos acessos à Fonte da Saúde;

- Limpeza de valetas: nos Matos da Ranha; Ranha de São João e Pocejal;

- Colocação de sinalização vertical no centro de Vermoil e Calvaria;

- Fornecimento de manilhas, 1/2 tubos e tubos para acessos a propriedades;

- Desobstrução de colector de pluviais nas Soalheiras e construção de 2 caixas de pluviais;

- Regularização de caminhos florestais e agrícolas com moto-niveladora: Rua do Nicolau - Ponte 

Nova às Rossadas - rua dos Chões - Ponte Nova às Oliveirinhas - rua da Esperança (Casal da 

Ordem), rua da Fonte (Calvaria), estrada da Cruz aos Pedrosos, estrada dos Pedrosos à 

Gafaria, estrada dos Pedrosos aos Arneiros da Gafaria, rua do Olival, rua do Monte, rua do 

Outeiro do Olival, travessa do Outeiro do Olival, estrada do Pocejal à Mata do Casal Galego, 

estrada da Mata do Casal Galego aos Gracios, Vale Fojo, rua do Abrolho - Tojal. Nos Matos da 

Ranha: rua dos Balinhos, estrada da Estremadura, rua das Chãs, Chaveiro e estrada da rua da 

Fonte ao Marco. Na Ranha: rua do Vale Travesso, casa Nova, Campo, rua do Padre Maço, rua 

estrada dos poços, estrada dos Pinhais Novos, estrada do Campo da Bola;

- Fornecimento de lancil, pavimento, pó de pedra e material de saneamento pluvial para 

construção de passeios na para a rua Fernandes Tomás, no âmbito da construção de passeios 

na estrada de Vermoil à Ranha, com o apoio do Municipio de Pombal;

- Em curso a construção de passeios na rua Principal no Outeiro da Ranha, com o apoio da 

Câmara Municipal de Pombal;

- Em curso a construção de saneamento pluvial rua Principal no Outeiro da Ranha e na Ranha 

de São João, com o apoio da Câmara Municipal de Pombal;

- Acompanhamento nos estudos da construção da nova ponte do rio Arunca em Vermoil;

- Conversações com proprietários para alargamento do resto do troço da rua da Terra Nova no 

Sanguinhal;

- Conversações com proprietários para alargamento de troço da estrada que liga a rua da Fonte 

à estrada do Marco nos Matos da Ranha;

- Fornecimento e colocação de 6 manilhas de 40 em caminho agrícola na Ponte Nova;

- Fornecimento e colocação de manilhas de 40 em vala de regadio na Gafaria.
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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;

- Analise ás águas da Fonte da Cova da Areia – Sobral e Fonte da Calvaria;

- As águas da fonte da Saúde; e da rede pública têm sido analisadas regularmente e os 

resultados têm sido afixados na sede da junta, 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).

Urbanismo:

- Recepção de sugestões para alterações ao PDM.

Informação e Divulgação:

- Edição do n.º 6 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.

Administração, Equipamento e gestão da Junta de Freguesia:

- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;

- Foram feitos 61 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;

- Foram feitos 70 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;

- Foram feitos 15 Atestados de Residência;

- Foram feitas 32 Declarações Diversas;

- Foram feitas 201 Provas de Vida;

- Foram feitas 6 Confirmações de Agregado Familiar;

- Foram feitas 24 Fotocópias Autenticadas;
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- Foram feitos 5 reconhecimentos de assinaturas;

- Foram feitos 21 recenseamentos;

- Foram feitos registos de canídeos – 14;

- Foram feitos licenciamentos de canídeos – 92;

- Foram feitos averbamentos de canídeos – 0;

- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 4 vezes;

- Foram realizadas as seguintes inumações:

- 6 no Cemitério de Vermoil;

- 3 no Cemitério dos Matos da Ranha; e

- 1 no Cemitério da Ranha de São João.

- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:

-  5 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;

- Construção e montagem de elevador para instalação na Sede da Junta de Freguesia;

- Participação na Inauguração do Bodo 2007 de Pombal;

- Participação na Inauguração do Bairro Social de Pombal;

- Participação na Assembleia Municipal;

- Participação na Festa de Final de Ano do Jardim de Infância de Vermoil;

- Participação na reunião do CLAS de Pombal;

- Entonização do Presidente da Junta de Freguesia de Vermoil como Confrade da Confraria do 

Bodo;

- Prestação dos serviços dos CTT na sede da Junta de Freguesia;

- No âmbito do projecto Leiria Região Digital foram fornecidos dois computadores para o Espaço 

NET com o apoio do Municipio de Pombal, bem como Internet wire less nas proximidades da 

sede da Junta de Freguesia, com acesso livre;

- No âmbito do mesmo projecto foi disponibilizada a viatura “Carro da Net” no decorrer das 

Festas de Vermoil;

- Apoio ao Gabinete de Psicologia na Junta de Freguesia de Vermoil.

Colectividades:

- Apoio à Filarmónica Vermoilense na recepção à Orquestra Alemã;

- Apoio à Filarmónica Vermoilense na edição do seu CD;

- Apoio à Filarmónica Vermoilense no concerto do emigrante;

- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil, com mão-de-obra na respectiva sede;

- Reunião com Associações para realização das Tasquinhas no Bodo de 2007;
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- Reunião com Associação de Pais dos Matos da Ranha;

- Reunião com Centro Social Júlio Antunes.

Acção Social

- Finalização da construção da habitação social para munícipe da Lapa, com o apoio da 

comunidade.

Ambiente, Espaços Públicos, Cultura e Lazer:

- Criação das 8 Brigadas de Protecção Florestal para vigilância e 1ª Intervenção com a viatura de 

1ª Intervenção e Prevenção Florestal, disponibilizada pela Câmara Municipal de Pombal;

- Organização da Festa de São João no largo Casal Pernes em Vermoil;

- Formação aos 32 membros das brigadas de protecção florestal com o apoio dos Bombeiros 

Voluntários de Pombal e da Câmara Municipal de Pombal;

- Fornecimento de botas e coletes aos membros das brigadas de protecção florestal;

- Preparação Bodo das Castanhas e Tasquinhas;

- Apoio na recolha do depósito dos monstros e Ecopontos;

- Reparação e pintura dos muros e muretes do Cemitério de Vermoil;

- Limpeza e manutenção do Cemitério Vermoil;

- Limpeza e manutenção do Cemitério Matos dos Matos da Ranha;

- Desmontar açude no rio Arunca em Vermoil;

- 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.

Vermoil, 19 de Setembro de 2007

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)


