
Freguesia de Vermoil

Principal Atividade da Freguesia

Entre 17-04-2019 a 12-06-2019

l. Educação e formação
- Centro escolar de Vermoil:

- Apresentação dos serviços prestados pela Freguesia de Vermoil à Comunidade escolar;

o Atividades de Enriquecimento Curricular, para 54 crianças, com: Educaçäo Física; Cidadania; Expressão

Plástica/ Expressão Dramática / Ciências Experimentais (parceria Plenamente);

. Serviço de Refeições para 86 crianças;

o Serviço de transporte escolar para 40 crianças;

. Serviço de ATL/Prolongamento de horário, pré-escolar, das th00 às 20h00, para23 crianças;

o Serviço OTL, 10 ciclo, das '17h00 às 20h00, para 12 crianças;

- Apoio ao 1o ciclo e ao Jl do centro escolar para as crianças que frequentam a natação;

- Apoio ao 1o ciclo do centro escolar para aulas de Karaté;

- Apoio ao Jl do centro escolar para aulas de Educaçäo Física para as crianças que frequentam o prolongamento de

horário;

- Fornecimento de material para os prolongamentos de horário;

- Manutençäo dos jardins das antigas Escolas primárias de Vermoil, Matos da Ranha e Outeiro da Ranha;

- Manutençäo dos jardins dos antigos três Jardins-de-lnfância de Vermoí|, Matos da Ranha e Outeiro da Ranha;

- Manutençäo generalizada nas cinco escolas;

- Formação para os funcionários do centro escolar de Vermoil sobre "Comportamentos nos momentos das refeições" e

"Segurança alimentaf'.

2. Saúde
- Apoio em pequenas manutenções na extensão de saúde de Vermoil;

- Pedido de autorizaçäo para a realizaçäo de obras no Centro de Saúde de Vermoil. Envio de email a 25 de março 2019

e reforçou-se o pedido a 31 de maio de 2019, ao cuidado da Coordenadora Dra. Cristina Antunes e Dr. Rui Pedro

Valente. Ainda não se obteve resposta.

3. Agricultura
- Parceria com a Junta de Agricultores da Quinta dos Claros, para construção do açude do rio Arunca, pata regadio;

- Reuniäo com o vereador Dr. Pedro Brilhante e o Eng.o Abel do município de Pombal para esclarecimento da situação

das obras arealizar para a construção do novo açude.

4. Urbanismo / Espaços Públicos / Ambiente

Principal Atividade da Freguesia de Vermoil entre 17-04-2019 e 12-06-2019



- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha e respetivos WC's;

- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC's públicos da lgreja nova e velha de Vermoil;

- Limpeza do recinto da Feira dos Sete;

- Apoio na manutenção da rede de iluminaçäo pública;

- Manutençäo dos jardins públicos;

- Apoio ao município de Pombal na recolha do depósito dos monos, monstros, ecopontos e contentores;

- Organizaçåo das 8 equipas com 42 voluntários das Brigadas Autárquicas de Proteção Civil da Freguesia de Vermoil,

com viatura de 1a lntervenção e equipamento de proteçäo individualcedidos pelo Município de Pombal;

- Aquisiçäo de 4 capacetes e uma agulheta com regulação de caudal para as Brigadas de 10 lntervenção da Junta de

Freguesia.

5. Cultura / Associativismo / Apoio social
- Abertura do Núcleo Museológico João de Barros, sob marcação prévia;

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

Freguesia, com rotaçäo dos livros garantida pela Biblioteca Municipal;

- Gestäo do site e da página do Facebook da Freguesia de Vermoil;

- Organização de passeio das Brigadas ao Caramulo;

- Preparaçäo do Xl Passeio Anual Sénior a Setúbal;

- Divulgação de ofertas de emprego no concelho de Pombal;

- Participaçäo no aniversário dos Bombeiros Voluntários de Pombal;

- Realização de Atividades Séniores / Partilha de Saberes, em Vermoil e Outeiro da Ranha, com diversas atividades,

como a Terapia do Riso, Ginástica, Trabalhos Manuais, Convívio, etc., para um total de 32 pessoas;

- Apoio aos seniores / partilha de Saberes, de Vermoil e Outeiro da Ranha de um espetáculo com o grupo Córalis de

Leiria;

- Participação das cerimónias comemorativas do 25 de Abril em Pombal, onde esteve presente o chefe do Estado- Maior

General das forças armadas, o Almirante Silva Ribeiro;

- Apoio na alimentação de três pessoas da Freguesia de Vermoil com carências económicas;

- Apoio no banco alimentar com participação de três voluntárias da Freguesia de Vermoil, a D. Belmira Ferreira, D. Lúcia

Simöes e a D. Maria da Conceição Mota.

- Participação da Junta de Freguesia na campanha de solidariedade - Pombal solidário ajuda Moçambique, na recolha

de géneros;

- Apoio na divulgação das diversas iniciativas e atividades das coletividades e comissöes de festas.

6. Saneamento Básico e Água de Rede
- Apoio à Divisão de Aguas e Saneamento do Município de Pombal em diversas reparações da rede pública de

abastecimento de água e rede de esgotos;

- 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 Editale disponibilizados no Site da Junta;

- Realizaçäo regular de análises das águas das fontes: do Casal de Pernes e do Pereiro;

Principal Atividade da Freguesia de Vermoil entre 17-04-2019 e 12-06-2019



- Limpeza e manutençäo da fonte da Saúde e da fonte e Lavadouro do Casal Pernes;

7. Rede Viária e pedonal
- Cedência de calçada/pavimento para calcetamento de bermas em diversas ruas da freguesia, onde os proprietários

assumem a sua aplicação e demais materiais;

- Apoio na reposição de massa asfáltica em vários buracos de diversas vias;

- Limpeza de bermas em diversas vias, passeios pedonais designadamente: de Vermoil ao Outeiro da Ranha, de Vermoil

aos Matos da Ranha, de Vermoil à Palhaça e de Vermoil ao Pocejal;

- Limpeza vegetação, silvas e ervas, com trator desmatador na generalidade das vias da freguesia;

- Limpeza e desmatação da Rua do peregrinos e apoio aos mesmos;

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

8. Gestão e Administração / Equipamento:
Prestaçäo de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@m;

- Prestação de serviços diversos dos serviços dos Correios, CTT;

- Prestaçäo dos serviços do Espaço de Cidadão, AMA;

- Prestaçäo dos diversos gerais serviços da Freguesia;

- Foram feitas 4 Revalidaçäo de Cartas de Condução;

- Foram feitos 13 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicaçöes e alertas;

- Foram feitos 7 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;

- Foram feitos 13 Atestados de Residência;

- Foram feitas 7 Declaraçöes Diversas;

- Foram feitos 0 Atestados de lnsuficiência Económica;

- Foram feitas 4 Declaraçöes de Agregado Familiar;

- Foram feitas 91 Provas de Vida;

- Foram feitos 1 Termo de ldentificação, ldoneidade e Justificação Administrativa;

- Foram feitas 0 Fotocópias Autenticadas;

- Foram feitos 4 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João;

- Foram feitos 1 alvarâ de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha;

- Foram feitos 0 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil;

- Foifeito 3 averbamento de alvará de terreno no Cemitério de Vermoil;

- Foifeito 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério da Ranha de São João;

- Foram feitos 3 registos de canídeos;

- Foram feitos 5 licenciamentos de canídeos;

- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 0 vez;

- Foram realizadas as seguintes inumações:

- 3 no Cemitério de Vermoil;

- 1 no Cemitério dos Matos da Ranha; e

- 1 no Cemitério da Ranha de São João.

Principal Atividade da Freguesia de Vermoil entre 17-04-2019 e 12-06-2019



- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:

- 1 no Cemitério de Vermoil;

- 0 no Cemitério da Ranha de S. João;

- Foram vendidos os seguintes jazigos subterrâneos:

- 0 no cemitério de Vermoil;

- Disponibilização do acesso livre à lnternet wireless nas proximidades da sede da Junta de Freguesia;

- Disponibilização de dispensador de água e água na sede da Junta de Freguesia;

- Manutençäo da Mitsubishi Canter;

- Manutençäo da Bobcat;

- Manutençäo do Elevador;

- Manutenção do Trator Kubota e acessórios;

- Manutençäo da viatura ligeira de passageiros Fiat Doblo;

- Manutenção das viaturas ligeira de passageiros Renault transporte de crianças;

- Participaçäo na reuniäo de presidentes de junta com o executivo municipal;

- Participaçäo do executivo na reuniäo de Assembleia de Freguesia;

- Participação na Reunião do CLAS;

- Participação no Workshops realizado pela Fresoft de "Movimentos contabilísticos: dúvidas e questöes do CCP;

- Participação na reunião de APOIAR em Carnide;

- Gestão da Bolsa de Emprego;

- lndicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social.

Vermoil, 14 de Junho de 2019

O Pres

Santos)
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