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Junta de Freguesia de Vermoil 

Actividade da Freguesia 

De 20-06-2009 a 21-09-2009 

 

Educação e Formação: 

- Gestão dos almoços de 57 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-

de-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 130 

Crianças, com Inglês, Educação Física e Educação Musical, para um total de 7 turmas na 

freguesia de Vermoil; 

- Gestão de almoços para 107 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços 

para o 1° Ciclo; 

- Assinatura de protocolo com Município de Pombal para AEC'S 2009/2010; 

- Assegurou-se transporte de 2 crianças 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 no novo Agrupamento de Escolas Gualdim Pais 

- 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; 

- Reunião com a Associação de Pais dos Matos da Ranha; 

- Reunião com as juntas de freguesia de S. Simão e Santiago de Litém, com GED Gestão 

Educativa e Desportiva e Sociedade Filarmónica Vermoilense, para preparação das Actividades 

de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo 2009/2010; 

- Contratação das AEC’s à Sociedade Filarmónica Vermoilense e à GED Gestão Educativa e 

Desportiva; 

- Disponibilização de dispensador de água e água na EB1 e Jardim-de-Infância do Outeiro da 

Ranha; 

- Disponibilização de dispensador de água e água no Jardim-de-Infância dos Matos da Ranha; 

- Fornecimento de material desinfectante a todas as escolas para prevenção de contágios de 

doenças como a Gripe A; 

- Participação no Dia da Educação; 

- Participação em reunião de início de ano escolar na EB1 de Vermoil; 
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- Participação em reunião de início de ano escolar na EB1 do Outeiro da Ranha; 

- Participação em reunião de início de ano escolar na EB1 de Matos da Ranha; 

- Participação em reunião de início de ano escolar no Jardim-de-Infância de Vermoil; 

- Participação em reunião de início de ano escolar no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha; 

- Participação em reunião de início de ano escolar no Jardim-de-Infância dos Matos da Ranha; 

- Contratação de 11 auxiliares para recepção, acompanhamento das crianças e para serviço de 

almoços, para as 6 escolas da Freguesia; 

- Aquisição de telefone sem fios para EB1 dos Matos da Ranha; 

- Apoio ao Municipio de Pombal no fornecimento de 12 mesas e cadeiras para a EB1 de Vermoil; 

- Aquisição de material para refeitórios das EB1 e Jardins-de-Infância da freguesia; 

- Construção de divisão para dispensa no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha; 

- Apoio ao Municipio de Pombal na pintura da cantina e muros do Jardim-de-Infância do Outeiro 

da Ranha; 

- Realização de pintura nas salas de aula da EB1 dos Matos da Ranha; 

- Realizadas diversas obras de manutenção e melhoramentos de todos os Jardins-de-Infância e 

Escolas do 1º ciclo para o bom inicio do novo ano escolar. 

 

 

Na área da rede viária e pedonal: 

- Na sequência do alargamento da estrada de Vermoil aos Matos, com o apoio dos proprietários 

e do Município de Pombal, construção de muros na rua Luís de Camões; 

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

- Limpeza de bermas e passeios na sede de freguesia; 

- Reconstrução de muro na rua da Procissão, na Ranha de S. João para alargamento da via; 

- Construção de rede pluvial junto a aqueduto na Ranha de S. João; 

- Colocação de sinalização toponímica em diversas ruas dos Matos da Ranha; 

- Colocação de sinalização toponímica em nas ruas confinantes com a Capela da Ranha de S. 

João; 

- Reunião com técnicos do Município de Pombal sobre criação de rotunda no centro de Vermoil; 

- Reposição de toutvenant em vários cortes nas vias: Sobral; Mata Casal Galego; Vermoil; 

- Limpeza de bermas com tractor corta cedros na generalidade das ruas asfaltadas da freguesia; 

- Limpeza de bermas com tractor corta cedros na generalidade dos caminhos agrícolas da 

freguesia; 

- Melhoramento do piso da rua dos Carvalhos, na Ranha de São João; 

- Limpeza de bermas junto a passeios, com máquina vassoura, na estrada de Vermoil à Ranha e 

sede de freguesia; 
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- Alertas à Divisão de Águas e Saneamento do Município de Pombal, sobre diversos cortes nas 

vias, na sequência de reparações na rede de água e saneamento, nos quais falta proceder à 

repavimentação; 

- Alertas ao Município de Pombal sobre locais onde ocorrem acidentes, no sentido de serem 

tomadas medidas de os minimizar; 

- Com o apoio do Municipio de Pombal alargamento da Rua da Procissão, na Ranha de S. João; 

- Apoio ao Municipio de Pombal no empedramento da Rua da Procissão, na Ranha de S. João; 

- Colocação de toutvenant na Rua do Vale, na Ranha de S. João; 

- Colocação de tubo em pluviais no Porto Velho; 

- Aplicação Tampa em caixa de pluviais no Sobral; 

- Limpeza de bermas e valetas na estrada da Gafaria à Palhaça; 

- Apoio ao Município de Pombal na reposição de asfalto em diversos locais onde ocorreram 

rupturas ou entupimentos nas de águas 

- Reunião com Presidente da Câmara Municipal de Pombal e Munícipe dos Matos na tentativa 

de acordo para alargamento de troço da estrada principal; 

- Reunião com Munícipe para alargamento da Rua do Monte no Pocejal; 

- Reunião com Munícipes para alargamento da Travessa da Fonte na Calvaria; 

- Apoio ao Município de Pombal na medição da estrada de Vermoil aos Matos Ranha para 

asfaltamento; 

- Apoio ao Município de Pombal na medição da estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha para 

aplicação da camada de asfalto de aderência e pintura da estrada; 

- Apoio ao Município de Pombal na medição de troços de estrada, susceptíveis de acidentes por 

despiste, para aplicação da camada de asfalto de aderência, no Casal da Ordem, Tojal; Tiroeira; 

Chã/Venda Nova; 

- Iniciadas obras de empedramento da estrada de Vermoil aos Matos da Ranha. 

 

 

Emprego: 

- Gestão da Bolsa de emprego; 

- Contratação de pessoal auxiliar para as escolas; 

 

 

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; 
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- 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; 

- Reuniões com técnicos do Município de Pombal sobre projecto e obras do saneamento básico 

da Lagoa à Mata do Casal Galego e Moinho da Mata aos Matos da Ranha; 

- Apoio ao Municipio de Pombal na construção da rede de saneamento básico e água de rede 

nos Matos da Ranha e Ranha; 

- Apoio ao Municipio de Pombal na construção da rede de saneamento básico no Moinho da 

Mata e Chãs. 

- Realizadas análises à fonte Pereiro e Fonte Casal Pernes; 

- Apoio ao Município de Pombal e a Munícipe na construção de ramal de saneamento básico; 

- Limpeza e manutenção da Fonte do Inferno na Chã; 

- Reuniões com munícipes para permissão de passagem do colectores de saneamento básico 

em terrenos privados no Moinho da Mata e Chã. 

 

 

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 14 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia. 

 

Administração, Equipamento e gestão da Junta de Freguesia: 

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

- Foram feitos 53 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas; 

- Foram feitos 50 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação; 

- Foram feitos 21 Atestados de Residência; 

- Foram feitas 17 Declarações Diversas; 

- Foram feitas 211 Provas de Vida; 
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- Foram feitas 19 Confirmações de Agregado Familiar; 

- Foram feitas 116 Fotocópias Autenticadas; 

- Foram feitos 26 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João; 

- Foram feitos 47 alvarás de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha; 

- Foram feitos 4 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil; 

- Foram feitos 41 registos de canídeos; 

- Foram feitos 122 licenciamentos de canídeos; 

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

- Foram realizadas as seguintes inumações: 

  - 3 no Cemitério de Vermoil; 

  - 1 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; 

  - 2 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; 

- Foi feita 1 trasladação do Cemitério de Vermoil para Caldas da Rainha; 

- 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 420 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 nas reuniões de Assembleia Municipal de Pombal; 

- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia; 

- Reunião com Sr. Presidente da Câmara sobre apoios à Freguesia de Vermoil; 
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- Cedência de espaço e apoio ao Ministério da Agricultura para candidaturas de agricultores; 

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

- Reunião com director de departamento de obras públicas do Municipio de Pombal, sobre obras 

na Freguesia; 

- Contratação de seguro para os membros das brigadas de 1ª Intervenção 

- Participação na reunião semanal da protecção civil; 

- Aquisição de equipamento de motosserra; 

- Reunião com representantes dos partidos participantes nas legislativas 2009, para selecção 

dos membros das mesas de voto para as eleições legislativas de 27-9-2009. 

 

 

Colectividades: 

- Participação na inauguração da sede da Associação de Caçadores de Vermoil; 

- Reunião com direcção do Atlético Clube de Vermoil; 

- Apoio à Associação Desportiva da Ranha no Torneio de Verão; 

- Apoio à Associação Desportiva da Ranha no tratamento anual ao relvado; 

- Apoio financeiro para construção de tecto falso na Capela dos Matos; 

- Apoio financeiro ao Atlético Clube de Vermoil para aquisição de equipamento na ocasião das 

suas Bodas de Prata; 

- Apoio financeiro à Associação de Dadores de Sangue para assentamento de azulejo nas 

paredes da cave e da cozinha principal; 

- Fornecimento de tinta à Associação de Dadores de Sangue para pintura de muros posteriores; 

- Apoio financeiro à Comissão da Igreja de Vermoil para construção da rampa de acesso à igreja; 

- Apoio financeiro para a realização do 2º torneio de Futsal de Vermoil; 

- Reunião com colectividades para organização das Tasquinhas do Bodo das Castanhas. 

 

 

Acção Social: 

- Acompanhamento a famílias carenciadas e apoio em bens de 1ª Necessidade; 

- Sinalização de um indivíduo à Acção Social; 

- Cedência de espaço e apoio à Segurança Social para preenchimento de candidaturas ao 

Complemento Solidário para Idosos. 

 

 

Ambiente, Espaços Públicos, Desporto, Cultura e Lazer: 

- Em desenvolvimento trabalhos para criação do Museu de Vermoil; 

- Preparação para edição do livro “Vermoil Retalhos da Sua História” do Padre Américo Ferreira; 
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- 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 da fonte da Achada; 

- Manutenção da zona envolvente da Fonte da Saúde; 

- 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; 

- Realização e organização da Festa de São João na Fonte do Casal Pernes, com o apoio da 

comunidade local; 

- Criação e gestão de 7 Brigadas de 1ª Intervenção para o Verão e Outono de 2009; 

- Realização de Acção de Formação para os membros das brigadas de 1ª Intervenção, com a 

presença do comandante operacional da protecção civil do Município de Pombal; 

-Desenvolvimento de trabalhos para galeria dos antigos presidentes de junta de freguesia de 

Vermoil; 

- Reunião com BTTralhos para organização do I Raid BTT Rota dos Moinhos, integrado no Bodo 

das Castanhas; 

- Organização do Bodo das Castanhas 2009, com contratação de programa e Tenda XXL; 

 

 

Vermoil, 21 de Setembro de 2009 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 


