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Junta de Freguesia de Vermoil 

Actividade da Freguesia 

De 13-6-2012 a 14-9-2012 

Educação e Formação: 

- Gestão do prolongamento de horário de 24 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-

Infância; 

- Gestão dos almoços de 43 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância; 

- Gestão de almoços para 80 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços para o 1° Ciclo; 

- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para o 1° Ciclo para um universo de 88 Crianças, com Inglês, 

Educação Física e Educação Musical, para um total de 6 turmas na freguesia de Vermoil; 

- Assegurou-se transporte de 1 criança do Casal da Ordem para a EB1 de Vermoil, com o apoio do 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 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; 

- Apoio a formação AICP na EB1 de Vermoil para 20 formandos; 

- Reuniões com parceiros para as AEC’s; 

- Adjudicadas as AEC’s ao Atlético Clube de Vermoil (Educação Física) e à Sociedade Filarmónica Vermoilense 

(Educação Musical e Inglês); 

- Reuniões com Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, sobre assuntos de interesse das escolas; 

- Participação nas 3 reuniões de início de ano letivo das EB’s de Vermoil, Ranha e Matos; 

- Participação nas 3 reuniões de início de ano letivo nos JI’s de Vermoil, Ranha e Matos; 

- Realização de Estágio a aluno do Agrupamento nos serviços da junta de freguesia. 

 

 

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. 
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Urbanismo, Espaços Públicos, Ambiente, Desporto e Cultura: 

- Início da construção da ampliação do Cemitério da Ranha de São João; 

- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha; 

- Manutenção dos jardins públicos; 

- Limpeza e obras de manutenção na Fonte da Saúde; 

- Limpeza da Fonte do Inferno; 

- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’ s públicos da Igreja de Vermoil; 

- Limpeza do recinto da Feira dos Sete; 

- Limpeza e manutenção do Polidesportivo de Vermoil; 

- 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; 

- Recolha 130 litros de óleo doméstico dos 5 oleões da freguesia; 

- Abertura do Museu ao primeiro Domingo de cada mês das 10h00 às 12h00; 

- Apoio a iniciativa Junta-te à Leitura da Biblioteca Municipal de Pombal, com a criação de minibiblioteca na sede da junta 

de freguesia, com rotação dos livros garantida pela Biblioteca Municipal; 

- Apoio na organização do Torneio de Futsal de Agosto, no polidesportivo de Vermoil; 

- Organização das Brigadas de Proteção Civil, Vigilância Florestal e de 1ª Intervenção; 

- Com o apoio do Municipio de Pombal recolha de mais de 200 pneus abandonados na berma de estrada na zona da 

Calvaria; 

- Organização e realização da festa de São João na fonte do Casal Pernes; 

- Edição do nº 21 do Boletim da Freguesia – Notícias de Vermoil. 

 

Na área da rede viária e pedonal: 

- 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, nos Matos da Ranha, aos proprietários que asseguram a mão-de-

obra; 

- Limpeza de bermas dos Arneiros da Gafaria a Vermoil; 

- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia; 

- Limpeza de bermas e passeios por toda a freguesia, nas zonas urbanas e vias principais; 

- Colocação de sinais de trânsito em várias vias da freguesia; 

- Reunião com responsável do sector de viação sobre manutenção e obras na rede viária na freguesia de Vermoil; 

- Reuniões sobre asfaltamento da estrada de Vermoil à Mata do Casal Galego; 

- Apoio ao Municipio de Pombal no alargamento e empedramento da rua das Chãs nos Matos da Ranha 

- Apoio ao Municipio de Pombal no asfaltamento de diversas vias no Outeiro da Ranha e Matos da Ranha, onde foram 

construídas as infraestruturas da rede de saneamento básico; 

- Realizadas diversas reuniões, bem como outro tipo de iniciativas no sentido de se conseguir o asfaltamento da estrade 

de Vermoil à Mata do Casal Galego com a maior urgência e brevidade; 
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- Apoio ao Municipio de Pombal na preparação (alargamento, empedramento ou retificação) e no asfaltamento das 

seguintes vias: 

Rua dos Pinhais Novos, Outeiro da Ranha: 1000mt; 

Rua do Outeiro do Olival Vermoil: 700mt; 

Travessa dos Pinhais Novos, Outeiro da Ranha: 250mt; 

Travessa do Outeiro do Olival, Vermoil: 100mt; 

Rua do Vale, Matos da Ranha: 100mt; 

Rua de São Vicente, Outeiro da Ranha: 150mt; 

Rua da Fonte do Alfena, Outeiro da Ranha: 800mt; 

Travessa dos Calvaríos, Matos da Ranha: 250mt; 

Rua do Padre Maço, Ranha de São João: 200mt; 

Rua da Procissão, Ranha de São João: 400mt; 

Rua dos Moleiros, Outeiro da Ranha: 100mt; 

Rua da Serrada, Casal da Ordem: 700mt; 

Rua do Casal de Além, Outeiro da Ranha: 400mt. 

- Contratação de trator corta cedros, para limpeza das bermas das principais vias e em zonas residenciais. 

 

Acão Social e Associativismo: 

- Apoio na realização de ação para recolha de fundos para a Comissão Social da Freguesia; 

- Apoio na divulgação de ações de Um dia pela Vida, à equipa da freguesia “Vermoil Vigilante”; 

- Continuação das obras de requalificação da escola do Tojal, com o apoio do município de Pombal. 

 

Administração, Gestão, Serviços e Equipamento: 

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

- Foram feitos 29 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas; 

- Foram feitos 27 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação; 

- Foram feitos 24 Atestados de Residência; 

- Foram feitas 20 Declarações Diversas; 

- Foram feitos 4 Atestados de Insuficiência Económica; 

- Foram feitas 7 Declarações de Agregado Familiar; 

- Foram feitas 221 Provas de Vida; 

- Foram feitas 11 Fotocópias Autenticadas; 

- Foram feitos 2 alvará de terrenos no Cemitério da Ranha São João; 

- Foram feitos 3 alvará de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha; 

- Foram feitos 2 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil; 

- Foi feito 1 averbamento de alvará de terreno no Cemitério de Vermoil; 

- Foram feitos 56 registos de canídeos; 

- Foram feitos 138 licenciamentos de canídeos; 

- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 3 vezes; 

- Foram realizadas as seguintes inumações: 

- 4 no Cemitério de Vermoil; 
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- 2 no Cemitério dos Matos da Ranha; e 

- 3 no Cemitério da Ranha de São João. 

- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas: 

- 3 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: 

- 0 no cemitério de Vermoil; 

- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; 

- O Presidente da Junta efetuou 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 92 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; 

- 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; 

- Apoio aos serviços do Ministério da Agricultura com disponibilização de espaço para os agricultores realizarem 

esclarecimentos e candidaturas aos subsídios IFAP 2012; 

- Reuniões com Sr. Presidente da Câmara sobre obras de interesse da Freguesia de Vermoil; 

- Reunião com GTAF sobre projeto do Cemitério da Ranha de São João; 

- Participação em reunião com Presidente da Assembleia Municipal e autarcas do concelho de Pombal, sobre a Reforma 

Administrativa das Autarquias; 

- Reunião com Comissão do Cemitério da Ranha de São João; 

- Reunião de Preparação do Bodo das Castanhas e Tasquinhas 2012; 

 

Vermoil, 14 de Setembro de 2012 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 


