Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 20-9-2006 até 17-12-2006
Educação e Formação:
- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para todo 1º Ciclo, com ensino de Inglês,
Educação Física e Educação Musical – para um total de 123 alunos;
- Gestão dos Prolongamentos de horário nos três Jardins Escola da Freguesia, no âmbito da
Componente de Apoio à família – para um total de 39 crianças;
- Gestão e fornecimento de 3500 almoços nos três Jardins Escola, no âmbito da Componente de
Apoio à família – para um total de 53 crianças;
- Gestão e fornecimento de 4422 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 66
crianças;
- Manutenção dos jardins das três Escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia;
- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia;
- Fixação de quadro de cortiça na EB1 Vermoil;
- Reparação de cilindro de água quente na EB 1 dos Matos da Ranha;
- Construção novo ramal água, em Inox, na EB 1 dos Matos da Ranha;
- Com o apoio do Município de Pombal, fornecimento à EB 1 do Outeiro da Ranha: armários;
quadro cortiça; 2 secretárias de professores; 28 carteiras e respectivas cadeiras;
- Com o apoio do Município de Pombal, plantação de gramieira no jardim da EB1 do Outeiro da
Ranha;
- Retiradas as balizas da EB 1 de Vermoil, por motivos de segurança;
- Tapar buraco na entrada e construção de tampas nas pluviais da EB1 de Vermoil;
- Realização de Protocolo com a Escola Secundária de Pombal, para os CRVCC;
- Realização de Protocolo com a PombalProf, para os CRVCC;
- Reunião com Eiffel School para balanço das Actividades de Enriquecimento Curricular;
- Construção de abrigo para arrumação da lenha e reparação da rede na EB1 dos Matos da
Ranha;
- Corte de pinheiro no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha;
- Melhoramentos dos esgotos no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha;
- Reparação baloiço e torneira Jardim-de-Infância de Vermoil
- Reunião com Município de Pombal para balanço das Actividades de Enriquecimento Curricular;
- Participação no evento do Dia da Educação em Pombal;
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- Fornecimento de aspirador para EB1 dos Matos da Ranha;
- Reparação de portas e substituição de fechaduras na EB 1 do Outeiro da Ranha;
- Compra e colocação de persianas na EB 1 de Vermoil;
- Compra e colocação de cortinas na sala de Prolongamentos do Jardim-de-Infância do Outeiro
da Ranha;
- Aplicação toalheiros no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha;
- Reparação de infiltração, colocação de prateleiras, reparação de portas e secretária na EB1 de
Vermoil;
- Apoio com subsidio para compra de prendas de Natal para todos as crianças que frequentam
as escolas da Freguesia;
- Montagem de decoração de Natal nas EB 1 da Freguesia; e
- Apoio na audição de Educação Musical dos alunos das Actividades de Enriquecimento
Curricular, realizada no Salão Paroquial de Vermoil;

Na área da rede viária e pedonal:
- Apoio ao asfaltamento na estrada da Mata do Casal Galego à Cruz da Calvaria;
- Limpeza das valetas de cimento, na generalidade da Freguesia;
- Limpeza de aquedutos, na generalidade da Freguesia;
- Foram fechados os buracos na estrada principal de Vermoil aos Matos;
- Fornecimento de tubo de pluviais, caixas de saneamento pluvial, pó de pedra, pavimento e lancil
para construção de passeios na rua Fernandes Tomás – Outeiro da Ranha, aos particulares que
forneceram a mão-de-obra, no âmbito do acordo com o Município de Pombal para a construção de
passeios na estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha;
- Construção de caixas de saneamento pluvial no Outeiro da Ranha;
- Colocação de 2 espelhos de transito;
- Colocação de 26 sinais de Stop;
- Colocação de 2 sinais de baia de chevron;
- Colocação de 2 sinais de aproximação de estrada com prioridade;
- Implementação, com respectiva sinalização, de sentido único na estrada frente à EB1 dos
Matos da Ranha;
- Colocação sinal Passadeira para peões frente à EB1 do Outeiro da Ranha;
- Limpeza valetas no Outeiro da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal na Construção de Valetas de cimento, em vários troços, na
estrada da Ponte Nova ao Pocejal
- Apoio ao Município de Pombal na Construção de Valetas de cimento, em vários troços, na
estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha;
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- Apoio ao Município de Pombal na Construção de aquedutos, na estrada da Ponte Nova ao
Pocejal
- Apoio ao Município de Pombal na Construção de aquedutos, na estrada de Vermoil ao Outeiro
da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal na Construção acessos a propriedades, na estrada da Ponte
Nova ao Pocejal
- Apoio ao Município de Pombal na Construção acessos a propriedade, na estrada de Vermoil ao
Outeiro da Ranha;
- Colocação de tês caixas e grelhas de pluviais na Tiroeira;
- Melhoramentos em Valeta de Cimento na Palhaça;
- Colocação de abrigo de passageiros no IC2 – Outeiro da Ranha;
- Limpeza de valetas em Vermoil (rua da Cascalheira, João de Barros, rua Outeiro da Mata, rua
do campo de futebol, Feira dos Sete, Vale Fojo, Pocejal e Calvaria)
- Limpeza de valetas nos Pedrosos e Soalheiras;
- Limpeza do recinto da Fonte Casal Pernes;
- Limpeza de caixas de saneamento pluvial em Vermoil;
- Reposição de calçada no Jardim da Igreja Velha de Vermoil;
- Apoio à PMU na desobstrução de 200mt manilhas de pluviais no Outeiro da Ranha;
- Apoio à PMU na desobstrução de pluviais na Fonte da Saúde;
- Com o apoio do Município de Pombal, substituição de 44 manilhas de pluviais na rua Principal
no Outeiro da Ranha
- Levantamento das necessidades de sinalização e respectivo pedido ao Município de Pombal
para o seu fornecimento, para a estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha;
- Levantamento das necessidades de sinalização e respectivo pedido ao Município de Pombal
para o seu fornecimento, para a estrada da Ponte Nova ao Pocejal;
- Colocação de tubo de pluviais na Canavieira;
- Colocação de manilhas de pluviais na rua da Esperança – Casal da Ordem;
- Colocação de placas indicativas da rua do Centro Social;
- Colocação de placas indicativas da rua do Padre Américo Ferreira; e
- Na sequência da tromba de água de 25 de Outubro de 2006:
- Apoio imediato aos mais atingidos;
- Limpeza das estradas: da Tiroeira ao Tojal; do Casal da Ordem à Ponte Nova; do alto
da Canavieira à Canavieira; Vale Fojo; no Sobral; nas Soalheiras; Pedrosos; Venda
Nova; cruzamento do IC2 no Outeiro da Ranha e; Lagoa;
- Reposição de berma e barreira no campo de futebol de Vermoil;
- Reposição de berma junto à ponte do rio Arunca;
- Abertura e limpeza de vala desde a rua do Centro à Rua Artur Mendes – Vermoil;
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- Sinalização dos diversos perigos nas estradas;
- Compactação de bermas na Gafaria, Tojal, Casal da Ordem; Canavieira; Matos da
Ranha e; Venda Nova;
- Compactação bermas, melhoramentos da via e das pluviais, na Chieira junto à ponte
do Carvalhal;
- Limpeza de entroncamento na Gafaria;
- Retirada de pinheiros e eucaliptos da via publica na Venda Nova e Matos da Ranha;
- Reposição de berma na Venda Nova;
- Retirada de árvore e barreira na Tiroeira;
- Construção de caixa de pluviais na rua do Centro – Vermoil;
- Remoção de escombros de ruínas de habitação da via publica na Chã, estrada de
Vermoil aos Matos;
- Encaminhamento de pedidos de apoio, às entidades competentes, para os particulares
mais afectados;
- Verificação de entrada em colapso da ponte do rio Arunca em Vermoil;
- Apoio à GNR no corte do trânsito na ponte do Rio Arunca em Vermoil;
- Em conjunto com a Junta de Santiago, retirada de árvore do leito do rio Arunca;
- Acompanhamento e apoio aos trabalhos limpeza do leito do rio Arunca, junto às pontes
do Carvalhal e de Vermoil;
- Acompanhamento e apoio na sustentação do pilar central da ponte do rio Arunca em
Vermoil;
- Reposição de serventia de agrícola junto à ponte do rio Arunca em Vermoil;
- Colocação de tubo de 400 em serventia;
- Acompanhamento dos estudos para a construção da nova ponte com os técnicos do
Município de Pombal;
- Condicionamento do transito a pesados na ponte do rio Arunca e colocação da
respectiva sinalização e indicações de desvio pela ponte do Carvalhal; e
- Acompanhamento nos estudos de levantamento Geológico e Topográfico para a
construção da nova ponte.

Ambiente, Floresta e Agricultura:
- Colocação de base no contentor do lixo do Casal da Ordem;
- Colocação de base no contentor do lixo Chã;
- Retirado Ecoponto do Papelão do Outeiro da Ranha, que se encontrava indevidamente
colocado no passeio da EB1;
- Apoio na recolha do depósito dos monstros;

4

- Apoio no Fornecimento de contentores do lixo para: Moinho da Mata; Outeiro da Ranha; Matos
da Ranha; Estação de Serviço Caravanistas e; Ranha de São João; e
- Apoio na limpeza caminhos florestais na Calvaria, ao abrigo do programa AGRIS.

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;
- A água das fontes: da Saúde; Casal Pernes 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 as análises às águas das associações que fornecem água na freguesia em
locais onde a rede pública ainda não está disponível (Ranha e Matos);
- Construção de murete e melhoramentos nas pluviais da Fonte Saúde;
- Limpeza do Largo da Fonte Saúde
- Desobstrução da saída de águas da Fonte do Vale Vicente;
- Apoio no levantamento de tampas de saneamento básico na estrada de Vermoil ao Outeiro da
Ranha; e
- Corte de canas na fonte do Outeiro da Mata.

Urbanismo:
- Recepção de sugestões para alterações ao PDM.

Informação e Divulgação:
- Edição do n.º 2 do Notícias de Vermoil – Boletim Freguesia;
- Edição do n.º 3 do Notícias de Vermoil – Boletim Freguesia;
- Gestão do Site da Junta, com a colaboração gratuita 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.
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Gestão e Administração da Junta de Freguesia:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 249 ofícios sendo a maioria à Câmara Municipal de Pombal, com diversos
pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 18 Atestados de Residência;
- Foram feitas 19 Declarações Diversas;
- Foram feitas 154 provas de vida;
- Foram feitas 13 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 9 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 9 recenseamentos;
- Foram feitas 68 licenças de canídeos;
- Foram feitos 12 registos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 6 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 8 no Cemitério de Vermoil;
- 1 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 2 no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:
- 4 no Cemitério de Vermoil.
- Foram vendidos os seguintes sepulturas perpétuas em jazigo subterrâneo:
- 3 no Cemitério de Vermoil.
- Foi criado novo horário para o funcionamento dos serviços da Freguesia de Vermoil, sendo
actualmente o seguinte: Segundas e Quartas-feiras: das 9h00m às 13h00m e das 14h00m às
17h00m; às Terças, Quintas e Sextas-feiras das 9h00m às 13h00m e das 14h00m às 18h00m.
- 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;
- Foram realizadas reuniões com Centro Social Júlio Antunes para negociação do fornecimento
de refeições para as escolas;
- Foram realizadas reuniões com os CTT;
- Participação na reunião trimestral dos Presidentes de Junta, no Município de Pombal;
- Participação na reunião com Ministro da Administração Interna, respectivo Secretário de Estado
e Secretário de Estado do Ambiente;
- Participação na cerimónia oficial das comemorações do dia do Município;
- Mediação e sensibilização da Câmara para a necessidade de cumprimento das formalidades
legais na intenção da alteração da via pública junto à Leiricargo;
- Aquisição de central telefónica e modernização das comunicações da Junta; e
- Trabalhos de prevenção aquando da aplicação do alerta laranja.
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Cultura, Lazer, Espaços Públicos, Colectividades e Acção Social

- Realização de Passeio Ciclo-turístico;
- Realização do Bodo das Castanhas, Tasquinhas e Feira de Artesanato;
- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil na realização da 13ª Tripla Légua de Vermoil com a oferta
de uma Libra em Ouro, cedência da tenda, palco e transporte das barreiras e pórtico;
- Promoção do teatro com a peça "Jogos na hora da sesta" pelo Teatro Amador de Pombal;
- Acompanhamento da construção da sede dos Dadores de Sangue;
- Limpeza do Cemitério Vermoil;
- Limpeza do Cemitério Matos dos Matos da Ranha;
- Fornecimento de pó de pedra para os três Cemitérios da Freguesia;
- Reparação fugas de água no Cemitério de 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;
- Decoração de Natal na sede da Junta e Igreja Velha – com montagem de presépio interior;
- Alojamento de munícipe em habitação provisória e preparação de todos os meios necessários
para a conclusão da construção da sua casa na Lapa; e
- Entrega de cabazes de Natal a 5 famílias carenciadas da Freguesia de Vermoil.

Vermoil, 17 de Dezembro de 2006

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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