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Freguesia de Vermoil
Atividade da Freguesia
Entre 20-9-2013 e 20-12-2013
1. Educação
- Assegurada a receção, vigilância e acompanhamento das crianças nas escolas do 1º Ciclo das 8h30 às 18h00;
- Gestão do prolongamento de horário de 33 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos
Jardins-de-Infância;
- Gestão dos almoços de 52 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância;
- Gestão de almoços para 60 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços para o 1° Ciclo;
- Reunião com vereador da educação sobre valores refeições escolares;
- Reunião com nutricionista do município de Pombal sobre refeições e refeitórios na freguesia;
- Reunião com Centro Social Júlio Antunes sobre refeições na freguesia;
- Gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1° Ciclo para um universo de 65 Crianças, com
Inglês, Educação Física e Educação Musical, para um total de 5 turmas na freguesia de Vermoil, em parceria
com a Sociedade Filarmónica Vermoilense e com o Atlético Clube de Vermoil;
- 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 nos edifícios das EB 1 e JI’s da freguesia;
- Apoio para iniciativas da Bandeira Verde para várias escolas da freguesia e representação da junta no hastear
da Bandeira Verde do programa Eco-Escolas;
- Apoio às escolas na ida ao Cinema de Natal a Pombal;
- Participação nas festas de Natal das escolas da freguesia;
- Requalificação da rede pluvial da EB1 de Vermoil;
- Recolha de orçamentos para obras de manutenção e requalificação da EB1 de Vermoil e pedido de apoio ao
Município de Pombal;
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- Apoio ao Município de Pombal no levantamento topográfico e identificação dos proprietários para o terreno
do Centro Escolar de Vermoil;
- Reuniões com presidente da Câmara Municipal de Pombal e com técnicos do município sobre projeto do
Centro Escolar.

2. Saúde
- Desenvolvidos diversos contatos no sentido da colocação de novo médico de família;
- Receção e boas vindas ao novo médico de família e informação de total disponibilidade da junta de freguesia
para colaborar com o mesmo e com a extensão de saúde de Vermoil, para que for necessário para o bom
funcionamento desta unidade de saúde;
- Apoio em pequenas manutenções na extensão de saúde de Vermoil;
- Apoio nas ações de vacinação antirrábica de canídeos.

3. Agricultura
- Desenvolvidas diligências sobre a construção do açude no rio Arunca, na zona de Santo António e apoio no
regadio;
- Remoção das comportas do açude a jusante da ponte do rio Arunca, em Vermoil;
- Participação em ação de esclarecimentos sobre fiscalidade na área da agricultura;
- Desenvolvidas diligências para formação e workshop’s a realizar em futuro próximo nesta área.

4. Urbanismo | Espaços Públicos | Ambiente
- Divulgação e apoio na consulta pública à 1ª Revisão do PDM do Concelho de Pombal;
- Reunião com vereador do urbanismo e técnico municipal sobre a 1ª Revisão do PDM;
- Conclusão e Bênção das obras de ampliação do Cemitério da Ranha de São João;
- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha;
- Preparação dos cemitérios e disponibilização de areia e pó de pedra para os Finados;
- Manutenção dos jardins públicos;
- Limpeza da Fonte da Saúde;
- Substituição das madeiras dos bancos de jardim da Igreja Velha e junto à sede da junta de freguesia;
- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’s públicos da Igreja de Vermoil;
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- 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 de óleo doméstico dos 5 oleões da freguesia;
- Retificação da limpeza da linha de água do Vale do Fôjo;
- Assegurada a organização das Brigadas de Proteção Civil e 1ª Intervenção da Freguesia de Vermoil, com um
total de 30 voluntários.

5. Cultura | Associativismo | Apoio Social
- Preparação, organização e realização do Bodo das Castanhas e Tasquinhas 2013;
- Apoio ao BTTralhos na organização do Passeio BTT do Bodo das Castanhas 2013;
- Abertura no decurso do Bodo das Castanhas do Núcleo Museológico João de Barros e noutros dias 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;
- Gestão do site da Freguesia de Vermoil;
- Edição do nº 25 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia;
- Receção do maestro brasileiro, Fúlvio Scarm, em visita à Sociedade Filarmónica Vermoilense;
- Participação no concerto da Sociedade Filarmónica Vermoilense no concerto no Teatro-Cine de Pombal;
- Participação no 120º Aniversário da Sociedade Filarmónica Vermoilense e oferta da partitura Utopia de Jacob
Haan;
- Apoio à Associação Desportiva de Vermoil na receção aos caravanistas, por ocasião do Bodo das Castanhas;
- Apoio à Associação Clássicos de Vermoil na organização do passeio dos clássicos, por ocasião do Bodo das
Castanhas;
- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil na representação da Freguesia de Vermoil nas Tasquinhas da Feira de
Artesanato de Pombal;
- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil na realização da XX Tripla Légua de Vermoil;
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- Conclusão e inauguração das obras de requalificação da escola do Tojal, com o apoio do município de Pombal
e da Associação Clássicos de Vermoil;
- Reunião com pároco e conselho económico paroquial de Vermoil;
- Participação na Festa de Natal do Centro Social Júlio Antunes;
- Participação no I Festival de Sopas dos Matos da Ranha;
- Participação na Homenagem da Associação de Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha ao Eng. Narciso
Mota, como sócio honorário;
- Reunião com associações da freguesia para balanço do Bodo das Castanhas 2013;
- Construção de rede pluvial e passeio pedonal em rua paralela ao campo de futebol da Associação Desportiva
da Ranha;
- 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 ações para recolha de fundos e bens para a Comissão Social da Freguesia.

6. Saneamento Básico e Água de Rede
- 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;
- Apoio ao Município de Pombal nas obras de saneamento básico da Palhaça à Tiroeira, resto das Chãs,
Outeiro da Mata, Lagoa, Sobral;
- 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.
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7. Rede viária e pedonal
- Reposição de massa asfáltica em vários buracos de diversas vias;
- Apoio a munícipes na construção de passeios e bermas;
- Apoio ao Município de Pombal na marcação de vias na freguesia (Calvaria à Ponte Nova e outras);
- Limpeza de bermas na generalidade das vias dos Matos da Ranha, Outeiro da Ranha e estrada de Vermoil aos
Matos da Ranha;
- Apoio na reparação e retificação das valetas em cimento nas estradas principais, no Tojal e Matos da Ranha;
- Limpeza e requalificação de caminhos florestais e agrícolas por toda a freguesia;
- Retificação e recolha de resíduos resultantes da limpeza de caminhos florestais e agrícolas;
- Colocação/substituição de diversas maninhas em acessos e aquedutos;
- 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;
- Reconstrução de pequeno muro derrubado em limpeza de bermas, nos Matos da Ranha;
- Colocação de sinais de trânsito em várias vias da freguesia;
- Reunião com responsável do sector de viação sobre manutenção e obras na rede viária na freguesia de
Vermoil;
- Limpeza de silvas e vegetação nas bermas das diversas vias públicas, caminhos florestais e agrícolas por toda
a freguesia, com trator desmatador.

8. Gestão e Administração | Equipamento:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 33 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 38 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 31 Atestados de Residência;
- Foram feitas 17 Declarações Diversas;
- Foram feitos 2 Atestados de Insuficiência Económica;
- Foram feitas 9 Declarações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 149 Provas de Vida;
- Foram feitos 0 Termo de Identificação, Idoneidade e Justificação Administrativa;
- Foram feitas 2 Fotocópias Autenticadas;
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- Foram feitos 3 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João;
- Foram feitos 2 alvarás de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Foram feitos 5 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil;
- Foram feitos 3 averbamentos 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 59 registos de canídeos;
- Foram feitos 159 licenciamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 2 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 6 no Cemitério de Vermoil;
- 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 0 no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:
- 5 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 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 60 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;
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- Manutenção do Elevador;
- Realização de candidatura junto do IEFP para estágio profissional e respetivas entrevistas;
- Realizadas todas as diligências necessárias e toda a orgânica para a realização do ato eleitoral de 29 de
setembro, para as eleições autárquicas 2013;
- Em articulação com os serviços sociais do Tribunal de Pombal realização de acordos para cumprimento de
trabalho comunitário, de indivíduos para serviço à Freguesia de Vermoil;
- Apoio à GNR em ações de sensibilização à população sénior em cuidados para a sua segurança;
- Participação na abertura da Feira de Artesanato e Tasquinhas de Pombal;
- Participação nas reuniões de Assembleia Municipal de Pombal;
- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia;
- Gestão da Bolsa de emprego;
- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social;
- Participação nas cerimónias do dia do município;
- Reunião do executivo da junta com presidente da câmara para apresentação dos objetivos para a freguesia
de Vermoil;
- Participação na reunião trimestral dos presidentes de junta e a câmara municipal;
- Reuniões com Sr. Presidente da Câmara sobre obras de interesse da Freguesia de Vermoil.

Vermoil, 20 de Dezembro de 2013

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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