Junta de Freguesia de Vermoil
Atividade da Freguesia
De 20-4-2013 a 19-6-2013
Educação e Formação:

- Gestão do prolongamento de horário de 20 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-deInfância;
- Gestão dos almoços de 44 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância;
- Gestão de almoços para 84 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 88 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;
- Receção de inscrições para ações de formação na Freguesia de Vermoil, junto da UGT;
- Apoio para iniciativas da Bandeira Verde para várias escolas da freguesia;
- Decoração do espaço exterior da EB1 de Vermoil com materiais reciclados;
- Realização do debate sobre o Futuro da Educação na Freguesia de Vermoil;
- Apoio para realização das festas de final de ano letivo;
- Organização de ATL de Férias de Verão para as crianças da Freguesia.

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;
- Apoio ao Município de Pombal na construção dos reservatórios de água no Outeiro da Ranha e na rede de
abastecimento dos mesmos;
- Desenvolvidos diversos contactos relativos às obras de saneamento básico em curso (Lagoa, Sobral, Casal Galego,
Ranha de Cima e Matos da Ranha) e em adjudicação (Tiroeira, Gafaria, Tojal, Chãs);
- Apoio ao Município de Pombal nas obras de saneamento básico da Palhaça à Tiroeira, resto das Chãs, Outeiro da
Mata, Lagoa, Sobral;
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- Reunião com técnicos do município sobre estas obras e aprimoramento do projeto para abranger a Palhaça e Tojal,
bem como retificar a ligação ao coletor na zona dos Penedos;
- Reunião com técnicos do município para otimizar o projeto da fonte da Saúde;
- Reunião com técnicos do município e geólogo para procurar melhorar aproveitamento da água da nascente da fonte da
Saúde;
- 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.

Urbanismo, Espaços Públicos, Ambiente, Desporto e Cultura:

- Continuação da construção da ampliação do Cemitério da Ranha de São João;
- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha;
- Manutenção dos jardins públicos;
- Limpeza da Fonte da Saúde;
- Intervenções diversas, acompanhamento e apoio, junto da EDP para reposição da normalidade de abastecimento de
energia elétrica, bem como de iluminação pública, ainda na sequência da tempestade de Gong;
- 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 20 litros de óleo doméstico dos 5 oleões da freguesia;
- Abertura do Núcleo Museológico João de Barros sob marcação prévia;
- Apoio à 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;
- Organização da Festa de São João, com a comunidade da zona do Casal Pernes, Soalheiras, Pedrosos, Feijoal e
outros, bem como com a Filarmónica Vermoilense;
- Reunião com técnico municipal e munícipes do Moinho da Mata sobre limpeza da linha de água do Vale do Fôjo;
- Pintura do Largo da Fonte do Casal Pernes;
- Com o apoio do município de Pombal, melhoramentos no regadio na zona da Gafaria e Penedos;
- Colocação das comportas no açude, no rio Arunca, em Vermoil;
- Substituição de churrasqueira, manutenção de diverso equipamento, mesas, bancos, iluminação e canalização no
parque de Merendas de Santo António das Pinheiras, bem como na limpeza de vegetação e outros apoios;
- Criação de novo sítio na internet da Freguesia de Vermoil, totalmente reformulado, com grande empenho por parte do
Sr. Rui Neto a quem contratamos o serviço, o qual superou as melhores expectativas.
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Na área da rede viária e pedonal:

- Apoio ao Município de Pombal, nas obras de pavimentação da estrada de Vermoil à Mata do Casal Galego;
- Apoio ao Município de Pombal, nas obras de pavimentação da rua do Casal Bernardo, no Sobral;
- Apoio ao Município de Pombal, nas obras de pavimentação de travessa da rua do Casal Bernardo, no Sobral;
- Apoio ao Município de Pombal, nas obras de pavimentação da rua do Castanhal, no Sobral;
- Com o apoio do Município de Pombal, alargamento e preparação com empedramento da estrada de acesso ao
cemitério da Ranha de São João;
- 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, Matos da Ranha, aos proprietários que asseguram a mão-de-obra;
- 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 estrada principal, da Lagoa à Mata do Casal Galego, aos proprietários que
asseguram a mão-de-obra;
- Limpeza de bermas na generalidade das vias dos Matos da Ranha e Outeiro da Ranha;
- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia;
- Limpeza de bermas e passeios por toda a freguesia, nas zonas urbanas e vias principais;
- Colocação de sinais de trânsito em várias vias da freguesia;
- Apoio ao município na retificação de berma na Mata do Casal Galego, abatimentos e construção de aquedutos,
serventias e valetas;
- Apoio ao município na reparação de abatimentos e deslizamentos de estradas, no Alto da Canaveira, na Calvaria e na
Venda Nova;
- Retificação do empedramento e limpeza das vias florestais, nos Pedrosos e Casal Galego às Colmeias;
- Apoio ao município de Pombal na reparação de abatimentos na rua dos Balinhos com o IC2 nos Matos da Ranha;
- Com o apoio do município de Pombal, reconstrução de aqueduto na Amieira;
- Reunião com responsável do sector de viação sobre manutenção e obras na rede viária na freguesia de Vermoil;

Acão Social e Associativismo:

- Continuação da parceria com David Mendes Santos, criador do jogo do V Império, para venda do jogo na Junta de
Freguesia de Vermoil, sendo que 6,56€ da venda revertem para a Comissão Social da Freguesia de Vermoil;
- Apoio na realização de ação para recolha de fundos e bens para a Comissão Social da Freguesia;
- Apoio logístico na requalificação de habitação de pessoa com recursos de capacidade mental limitados, em conjunto
com a Ação Social do Município de Pombal e do Sr. Adelino Silva, do Centro Social Júlio Antunes;
- Continuação das obras de requalificação da escola do Tojal, com o apoio do município de Pombal;
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Administração, Gestão, Serviços e Equipamento:

- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 23 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 29 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 29 Atestados de Residência;
- Foram feitas 10 Declarações Diversas;
- Foram feitos 1 Atestados de Insuficiência Económica;
- Foram feitas 4 Declarações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 116 Provas de Vida;
- Foram feitos 1 Termo de Identificação, Idoneidade e Justificação Administrativa;
- Foram feitas 1 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 1 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João;
- Foram feitos 0 alvará de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Foram feitos 1 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil;
- Foram feitos 1 averbamento de alvará de terreno no Cemitério de Vermoil;
- Foram feitos 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério da Ranha de São João;
- Foram feitos 3 registos de canídeos;
- Foram feitos 6 licenciamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 4 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 4 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:
- 0 no Cemitério de Vermoil;
- 0 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;
- 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 70 sessões;
- Participação em ações de formação sob administração dos serviços da Freguesia de Vermoil;
- 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;
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- 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;
- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social;
- Participação na reunião trimestral dos presidentes de junta com câmara municipal e técnicos do município;
- Aquisição de novo software para os serviços administrativos da freguesia de Vermoil;
- Organização da visita de trabalho do município à Freguesia de Vermoil;
- Reuniões com Chefe das Obras Públicas do Município de Pombal e outros responsáveis sobre obras na freguesia de
Vermoil;
- Reuniões com Sr. Presidente da Câmara sobre obras de interesse da Freguesia de Vermoil;
- Homenagem ao antigo presidente da junta de freguesia de Vermoil, Sr. José da Mota Marques, por ocasião da sua
morte, pelo trabalho desenvolvido, pela sua dedicação à comunidade e por ter sido um homem sempre se dedicou à
comunidade vermoilense, à qual deu o melhor de si.

Vermoil, 19 de junho de 2013

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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