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Junta de Freguesia de Vermoil 

Actividade da Freguesia 

De 21-12-2011 a 13-4-2012 

 

Educação e Formação: 

- Gestão do prolongamento de horário de 20 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-

Infância; 

- Gestão dos almoços de 45 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância; 

- Gestão de almoços para 93 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 100 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 ao Municipio de Pombal na colocação e montagem de recuperador de calor no Jardim-de-Infância de Vermoil; 

- Apoio ao Municipio de Pombal na reparação de equipamento lúdico dos parques nas várias escolas; 

- Aumento da área de pavimento em borracha no parque infantil do Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha, para 

receber equipamento lúdico oferecido pelos pais das crianças que o frequentam; 

- Realizado protocolo de parceria entre a Freguesia de Vermoil e a AICP – Associação dos Industriais do Concelho de 

Pombal, no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades. 

 

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; 

- Reuniões e várias diligências com vista ao fornecimento de água da rede pública a todos os lugares da Ranha de Cima 

e Matos da Ranha, bem como à ligação da rede de esgotos já construída ao emissário. 

 

Urbanismo, Espaços Públicos, Ambiente, Desporto e Cultura: 

- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha; 
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- Participação na vistoria à localização do terreno para ampliação do Cemitério da Ranha de S. João, com serviços do 

Municipio de Pombal, Delegado de Saúde e CCDR Centro; 

- Lançamento de concurso público e adjudicação das obras ampliação do Cemitério da Ranha de S. João; 

- Participação na apresentação oficial do Festival de Teatro de Pombal; 

- Apoio na apresentação da Peça de Teatro “Os Amigos do Mar” pela AJIDANHA, no âmbito do Festival de Teatro de 

Pombal, a realizar no Salão Paroquial de Vermoil; 

- Manutenção dos jardins públicos; 

- 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 180 litros de óleo doméstico dos 5 oleões da freguesia; 

- Pavimentação do espaço do ecoponto da urbanização Fonseca, em Vermoil; 

- Reunião com arqueóloga do Museu Nacional de Arqueologia, sobre vertebra de dinaussaro descoberta na freguesia de 

Vermoil; 

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

- Apoio e acordo para 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; 

- Edição do Nº 20 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia. 

 

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 e na rua da Capela, nos Matos da Ranha, aos proprietários que 

asseguram a mão-de-obra; 

- Limpeza de bermas de Vermoil ao Pocejal; 

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

- Limpeza de bermas e passeios na sede de freguesia e Outeiro da Ranha; 

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

- Apoio ao Municipio de Pombal no melhoramento da estrada do regadio da Gafaria a Santo António; 

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

- Reunião com proprietários confinantes com a rua das Chãs no Outeiro da Ranha e Matos da Ranha, com vista ao 

alargamento da via. 

 

Acção Social e Associativismo: 

- Realizadas 3 reuniões com equipa da reinserção social do Tribunal de Pombal; 

- Realizadas 3 ações, no âmbito da reinserção social, de trabalho a favor da comunidade; 
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- Apoio em situações de internamento compulsivo e internamento de indivíduos com debilitação e falta de apoio de 

familiares, bem como apoio no devido encaminhamento e tratamento adequado; 

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

- Apoio na construção de casa de banho em habitação de família carenciada; 

- Entrega de 22 cabazes de Natal, para distribuir a famílias carenciadas, com o apoio da comunidade escolar, da 

comunidade em geral e do Clube dos Rotários de Pombal; 

- Participação e apoio no jantar de aniversário da Associação Desportiva da Ranha; 

- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil, na realização da 1ª Meeting Jovem de Atletismo de Pombal; 

- Reunião com grupo de agricultores e proprietários de terrenos agrícolas, com vista à construção de açude no rio Arunca 

para servir a vala de regadio existente; 

- Reunião com Centro Social Júlio Antunes, para preparação e apoio na receção ao Ministro da Solidariedade e 

Segurança Social e inauguração da Creche; 

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

- Foram feitos 52 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação; 

- Foram feitos 26 Atestados de Residência; 

- Foram feitas 24 Declarações Diversas; 

- Foram feitos 2 Atestados de Insuficiência Económica; 

- Foram feitas 6 Declarações de Agregado Familiar; 

- Foram feitas 288 Provas de Vida; 

- Foram feitas 30 Fotocópias Autenticadas; 

- Foram feitos 0 alvará de terrenos no Cemitério da Ranha São João; 

- Foram feitos 0 alvará de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha; 

- Foram feitos 5 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil; 

- Foram feitos 8 registos de canídeos; 

- Foram feitos 8 licenciamentos de canídeos; 

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

- Foram realizadas as seguintes inumações: 

  - 10 no Cemitério de Vermoil + 1 trasladação; 

  - 5 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; 

  - 1 no Cemitério dos Matos da Ranha; 

  - 0 no Cemitério da Ranha de São João; 

- Foram vendidas os seguintes jazigos subterrâneos: 

  - 1 no cemitério de Vermoil; 

  - 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; 
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- 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 80 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; 

- 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; 

- Reunião com Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, sobre obras e apoios à freguesia; 

- Reunião com técnicos do Municipio de Pombal sobre obras públicas na Freguesia de Vermoil 

- Realização de reunião com o IGP – Instituto Geográfico Português, sobre os limites administrativos da freguesia de 

Vermoil com Carnide, na sede do IGP em Lisboa; 

- Realização de pesquisa de documentos da criação da freguesia de Vermoil na Torre do Tombo em Lisboa, com vista ao 

esclarecimento dos limites criados em 1952; 

- Participação na inauguração do novo espaço da Farmácia Mendes em Vermoil; 

- Acolhimento da iniciativa Forum Pombal, pelo PS de Pombal; 

- Participação no encontro de presidentes de junta organizado pela Anafre, na sequência da reorganização 

administrativa; 

- Participação na inauguração do Lar de Idosos da Cumieira, Pombal; 

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

esclarecimentos e candidaturas aos subsídios IFAP 2012;  

- Participação na sessão sobre a reorganização administrativa, promovida pelos Rotários de Pombal; 

- Participação na reunião trimestral de Presidentes de Junta com executivo da Câmara Municipal e seus serviços. 

 

Vermoil, 13 de Abril de 2012 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 


