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Junta de Freguesia de Vermoil

Actividade da Freguesia

De 22-09-2009 a 18-12-2009

Educação e Formação:

- Gestão dos almoços de 59 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-

de-Infância;

- Gestão do prolongamento de horário de 34 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 127

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

freguesia de Vermoil;

- Gestão de almoços para 112 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços 

para o 1° Ciclo;

- Assegurou-se transporte de 3 crianças do Casal da Ordem e Arneiros da Gafaria para a EB1 

- 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;

- 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;

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

doenças como a Gripe A;

- Processado pagamento da verba às escolas para compra de material de expediente;

- Reunião com Agrupamento Gualdim Pais

- Reunião com auxiliares sobre serviço de refeições;

- Reunião com professores sobre procedimentos nas AEC'S;

- Apoio em acção de sensibilização sobre a Gripe A para a comunidade escolar da freguesia de 

Vermoil, promovida pelo Agrupamento de Escolas Gualdim Pais;

- Realizadas várias obras de manutenção na EB 1 e JI’s da freguesia

- Apoio à ida ao cinema de todas as crianças das escolas da freguesia de Vermoil;
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- Reunião com Educadora do Jardim-de-infância de Vermoil;

- Promoção de acção de formação de nutricionismo e segurança alimentar para as auxiliares ao 

serviço das escolas;

- Apoio à EB 1 dos Matos da Ranha, no transporte, em visita aos monumentos da cidade de 

Pombal

- Atribuição de verba para compra de presentes de Natal para oferta a todas as crianças das

escolas da Freguesia;

- Promoveu-se trabalho de realização de postais de Natal desenhados pelas crianças das 

escolas da Freguesia;

- Colocação de decoração de Natal nas escolas;

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;

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

nos Matos da Ranha e Ranha de Cima;

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

Mata e Chãs.

- Retiradas comportas do açude no rio Arunca;

- Apoio na desobstrução da rede de saneamento básico no Olival;

- Realizadas várias acções no sentido de conseguir a construção da rede de saneamento básico 

da Lagoa à Mata do Casal Galego;

- Realizadas várias acções no sentido de conseguir a repavimentação de vias nos Matos da 

Ranha onde já foi construída a rede de saneamento e água;

- Apoio ao Município de Pombal na construção de boca-de-incêndio Storz junto à sede da Junta 

de Freguesia

Urbanismo, Espaços Públicos, Ambiente, Desporto e Cultura:

- Consultas para normalização do Parque Infantil de Vermoil

- Manutenção dos cemitérios de Vermoil e Matos da Ranha
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- Manutenção dos jardins públicos

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

- Apoio à Valorlis e Município de Pombal na recolha do depósito dos monos, monstros, 

ecopontos e contentores

- Desenvolvimento de trabalhos para Criação de Museu João de Barros na antiga sede da Junta

- Desenvolvimento para Edição do Livro do Padre Américo Ferreira “Vermoil – Retalhos da Sua 

História”

- Criação e Inauguração da Galeria Antigos Presidentes Junta

- Apoio à CMP e PMU na limpeza do leito e margens do rio Arunca na freguesia de Vermoil

- Apoio à CMP e PMU na limpeza do leito e margens do rio Cabrunca na freguesia de Vermoil

- Mudança de localização de Ecoponto na rua Luís de Camões, Vermoil

- Mudança de localização do contentor dos monstros

- Reunião com responsável do Museu de Pombal para apoio na elaboração do museu de 

Vermoil

- Obras na antiga sede da junta de freguesia para o Museu de Vermoil

- Preparação para edição do livro do Padre Américo Ferreira "Vermoil: Retalhos da sua história"

- Trabalhos de pesquisa para Museu de Vermoil

- Preparação dos 3 cemitérios da freguesia para o dia dos Finados

- Elaboração de Roteiro Turístico da Freguesia de Vermoil

- Limpeza do recinto da Feira dos Sete;

- Apoio na manutenção da rede de iluminação pública;

- Organização com BTTralhos para I Raid BTT Rota dos Moinhos, integrado no Bodo das 

Castanhas;

- Organização do Bodo das Castanhas 2009

Na área da rede viária e pedonal:

- Empedramento da estrada de Vermoil aos Matos da Ranha;

- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento da estrada de Vermoil aos Matos da Ranha;

- Melhoramento de pluviais no Pocejal;

- Limpeza de bermas e valetas nas Soalheiras;

- Colocação de 4 espelhos de trânsito: Oliveirinhas; Venda Nova; Matos da Ranha; Moinho da 

Mata;

- Colocação de informação toponímica;

- Limpeza da rua Direita na Lagoa;

- Limpeza de bermas de Vermoil ao Pocejal, Venda Nova e Outeiro da Vinha;

- Empedramento da rua da Serrada nas Oliveirinhas, 600mt

- Empedramento da rua da Fonte na Calvaria e Casal da Ordem, 600mt
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- Empedramento da rua da Esperança no Casal da Ordem, 400mt

- Empedramento da rua da Horta na Calvaria, 100mt

- Empedramento da rua da Charca na Canavieira, 200mt;

- Empedramento da travessa nas Oliveirinhas, 200mt

- Limpeza da Travessa da Fonte na Calvaria;

- Apoio ao Município de Pombal na construção de aqueduto na rua da Esperança no Casal da 

Ordem;

- Apoio ao Município de Pombal na construção de aqueduto na rua da Serrada nas Oliveirinhas;

- Apoio na colocação de manilhas e construção de caixas na rua da Amieira nos Matos da 

Ranha;

- Reparação de calçada em passeio na rua do Outeiro da Mata;

- Limpeza com tractor corta cedros na generalidade dos lugares na parte sul da freguesia de 

Vermoil;

- Reconstrução de aqueduto de pluviais no Moinho da Mata;

- Reconstrução de aqueduto de pluviais nos Matos da Ranha;

- Reunião com responsáveis municipais e empreiteiros sobre o asfaltamento da estrada de 

Vermoil aos Matos da Ranha;

- Construção de drenagem pluvial no cruzamento da rua João de Barros com a rua Luís de 

Camões em Vermoil;

- Reunião com técnicos das Estradas de Portugal para alerta de problemas de saneamento 

pluvial no IC 2;

- Desobstrução de pluviais com o apoio da PMU nos Matos da Ranha

- Colocação de sinalização na estrada de Vermoil aos Matos da Ranha

- Apoio ao Município de Pombal na reparação das protecções da ponte do rio Cabrunca na 

Venda Nova

- Reparação de pilar na rua do Jardim

- Construção de acessos na rua da Procissão

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

- Limpeza de bermas e passeios na sede de freguesia;

Acção Social e Associativismo:

- Emissão de parecer positivo, ao Municipio de Pombal, para apoio em obras em habitação de 

família carenciada;

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

Complemento Solidário para Idosos

- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil na realização da Tripla Légua, com apoio logístico e oferta 

de 1 libra em ouro para o 1º Prémio
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Administração, Gestão, Serviços e Equipamento

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

- Foram feitos 57 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;

- Foram feitos 72 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;

- Foram feitos 24 Atestados de Residência;

- Foram feitas 13 Declarações Diversas;

- Foram feitas 209 Provas de Vida

- Foram feitas 15 Confirmações de Agregado Familiar

- Foram feitas 30 Fotocópias Autenticadas

- Foram feitos 9 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João

- Foram feitos 18 alvarás de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha

- Foram feitos 2 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil

- Foram feitos 6 registos de canídeos

- Foram feitos 35 licenciamentos de canídeos

- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 6 vezes

- Foram realizadas as seguintes inumações:

- 5 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;

- 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 381 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
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- 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 comissão do Cemitério da Ranha de São João

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

na 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

- Participação na Missa das Bodas de Ouro Sacerdotais do Padre Raul Carnide, na Sé Catedral 

do Santuário de Fátima

- Organização das eleições legislativas, na freguesia

- Organização das eleições autárquicas, na freguesia

- Aquisição carpete e cortinas para salão nobre da sede de Freguesia

- Reposicionamento da antena de wireless na sede de freguesia

- Participação na Assembleia Municipal de Pombal extra-ordinária

- Participação na homenagem da celebração dos 50 anos de sacerdócio do Rev. Padre Raul 

Carnide

- Participação na reunião trimestral de Presidentes de Junta com o executivo camarário e 

técnicos do município de Pombal

Vermoil, 18 de Dezembro de 2009

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)


