Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 24-03-2007 a 06-06-2007

Educação e Formação:

- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para todo 1º Ciclo, com ensino de Inglês,
Educação Física, Educação Musical e apoio ao estudo – para um total de 128 alunos;
- Gestão dos Prolongamentos de horário nos três Jardins Escola da Freguesia, no âmbito da
Componente de Apoio à família – para um total de 36 crianças;
- Gestão e fornecimento de 2435 almoços nos três Jardins Escola, no âmbito da Componente de
Apoio à família – para um total de 54 crianças;
- Gestão e fornecimento de 2688 almoços nas três Escolas Básicas do 1º Ciclo da Freguesia, no
âmbito do Programa de Generalização dos Almoços para o 1º Ciclo – para um total de 74
crianças;
- Fornecimento de livros ponto com horário preenchido para registo das Actividades de
Enriquecimento Curricular;
- Transporte das crianças da EB 1 do Outeiro da Ranha e das crianças dos Jardins-de-infância
dos Matos da Ranha e do Outeiro da Ranha para participação na Festa do Dia da Criança em
Vermoil;
- Em articulação com o Centro Social Júlio Antunes, preparação de Festa do Dia da Criança no
Adro da Igreja de Vermoil;
- Colocação de Campainhas nas três EB1's da Freguesia;
- Construção de Sala no hall de entrada da EB1 Matos da Ranha;
- Pintura dos halls de entrada da EB1 Matos da Ranha;
- Implementação da escola sénior em Vermoil, com o apoio da Professora Margarida Marto;
- Construção de nova vedação no Jardim-de-infância de Vermoil;
- Colocação de portas e pintura dos arrumos da EB1 dos Matos da Ranha;
- Manutenção dos jardins das três Escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia;
- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia;
- Requalificação do jardim da EB 1 de Vermoil;
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Na área da rede viária e pedonal:
- Corte de ervas, silvas e aprumamento de árvores nas bermas das seguintes vias: Estrada da
Mata do Casal Galego à Lagoa, Chãs, feira dos Sete, Outeiro da Mata, Moinho da Mata, Tiroeira,
Gafaria, Arneiros da Gafaria, Lapa, Léoa, Casal da Ordem, Tojal, Mata do Tojal, Palhaça,
Penedos, Casal Lucas, Santo António, Moinho da Mata, Chieira. Serviço por contratação a
privados;
- Limpeza de bermas e valetas: Outeiro da Ranha; Ranha de São João; Outeiro da Vinha; Venda
Nova; Rua Marquês de Pombal; e Palhaça;
- Manutenção do asfalto: Estrada de Vermoil aos Matos;
- Melhoramentos do piso da travessa da estrada de Soure, nos Matos da Ranha;
- Construção de caixas de pluviais no Vale Fojo;
- Colocação de sinalização vertical de Ponte Nova ao Pocejal;
- Colocação de sinalização vertical na estrada da Cruz da Calvaria à Mata do Casal Galego;
- Apoio à construção de passeios e parqueamentos em frente ao Jardim-de-infância do Outeiro
da Ranha;
- Apoio na construção de berma em calçada junto à Capela da Ranha de São João;
- Rectificação de aqueduto e regularização de estrada nos Arneiros da Gafaria;
- Construção de acesso às caixas dos CTT no Casal da Ordem;
- Desobstrução de aquedutos no Sobral e Pedrosos;
- Reposição de sinalização vertical vandalizada no centro de Vermoil;
- Recolha de entulho junto à sede da Associação dos Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha;
- Fornecimento de lancil, pavimento, pó de pedra e material de saneamento pluvial para
construção de passeios na Lagoa, no âmbito da construção de passeios na estrada de Vermoil à
Ranha, com o apoio do Municipio de Pombal;
- Limpeza de valetas e passeios da Palhaça a Vermoil e do Pocejal a Vermoil;
- Em curso a construção de passeios na rua Principal no Outeiro da Ranha, com o apoio da
Câmara Municipal de Pombal;
- Em curso a construção de saneamento pluvial rua Principal no Outeiro da Ranha, com o apoio
da Câmara Municipal de Pombal;
- Reposição de placas toponímicas na Canavieira;
- Melhoramentos das bermas estrada da Mata do Casal Galego à Lagoa;
- Limpeza das valetas de cimento, na generalidade da Freguesia;
-Apoio à Câmara Municipal de Pombal na substituição de abrigo de passageiros no IC2 Outeiro
da Ranha
- Acompanhamento nos estudos da construção da nova ponte do rio Arunca em Vermoil;
- Reuniões com os munícipes residentes nas proximidades da ponte do rio Arunca para
apresentação dos estudos ponte sobre o rio Arunca em Vermoil;
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Emprego:
- Gestão da Bolsa de emprego.

Abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários:
- Apoio à Divisão de Águas e Saneamento do Município de Pombal em diversas reparações da
rede pública de abastecimento de água;
- Analise às águas da Fonte da Cova da Areia (Sobral) e da Fonte da Calvaria;
- As águas da fonte da Saúde e da rede pública têm sido analisadas regularmente e os
resultados têm sido afixados na sede da junta, e disponibilizados na página da Internet;
- Tem sido garantida, 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);

Urbanismo:
- Recepção de sugestões para alterações ao PDM;

Informação e Divulgação:
- Edição do n.º 5 do Notícias de Vermoil – Boletim Freguesia;
- Gestão do Site da Junta, com o apoio do Sr. Pedro Gameiro;
- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social; e
- Indicação de eventos para divulgação na Agenda Cultural de Pombal.

Administração, Equipamento e gestão da Junta de Freguesia:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 64 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 21 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 6 Atestados de Residência;
- Foram feitas 14 Declarações Diversas;
- Foram feitas 162 Provas de Vida;
- Foram feitas 7 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 25 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 2 reconhecimentos de assinaturas;
- Foram feitos 21 recenseamentos;
- Foram feitos registos de canídeos – 3
- Foram feitos licenciamentos de canídeos – 4
- Foram feitos averbamentos de canídeos - 2
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 4 vezes;
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- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 7 no Cemitério de Vermoil;
- 3 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 1 no Cemitério da Ranha de São João.
- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas:
- 3 no Cemitério de Vermoil;
- Foram vendidos as seguintes sepulturas perpétuas em jazigo subterrâneo:
- 3 no Cemitério de Vermoil.
- Novo horário para o funcionamento dos serviços da Freguesia de Vermoil: de Segunda a
Sexta-feira: das 9h00m às 13h00m e das 14h00m às 17h30m
- 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;
- Adjudicação de elevador para instalação na Sede da Junta de Freguesia;
- Integração dos serviços dos CTT na sede da Junta de Freguesia;
- Aquisição de computador para os serviços administrativos da Junta de Freguesia para
substituição de outro avariado sem reparação;
- Aquisição de unidade de alimentação para protecção dos equipamentos electrónicos da Junta
de Freguesia;
- Apoio ao Gabinete de Psicologia na Junta de Freguesia de Vermoil
- Participação na visita de trabalho às freguesias da Ilha e Carnide
- Participação na Assembleia Municipal com alertas para a falta de Médico de Família no Centro
de Saúde de Vermoil e dívida do Ministério da Educação à Freguesia de Vermoil
- Participação em reunião com a Câmara Municipal de Pombal e técnicos do INAGUE para
esclarecimentos sobre a ponte do Rio Arunca em Vermoil;
- Reunião Trimestral dos presidentes de Junta com a Câmara Municipal de Pombal;
- Reunião com o Vereador da Protecção Civil e com o Responsável da Protecção Civil, com
visita ao terreno para identificação dos locais que mais carecem de intervenção, com vista a
prevenção dos incêndios;
- Reuniões com os responsáveis do Cemitério da Ranha de São João para o processo de
legalização do mesmo;
- Reunião com a Câmara Municipal de Pombal para informação do decurso do processo de
legalização do Cemitério da Ranha de São João;
- Participação na sessão de esclarecimentos para preservação de Arte Sacra, realizada no Salão
Paroquial de Vermoil;
- Realização de reuniões com os proprietários dos terrenos necessários para a construção da
nova ponte do rio Arunca em Vermoil, para promover a mediação na negociação dos mesmos;
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Colectividades:
- Apoio à Associação de Santo António das Pinheiras na construção do campo de chinquilho;
- Apoio à Associação de Santo António das Pinheiras com fornecimento de pó de pedra para o
adro da Capela;
-Participação na inauguração da sede da Associação dos Dadores de Sangue do Outeiro da
Ranha;
-Atribuição e pagamento de subsidio de 750,00 € à Associação de Dadores de Sangue do
Outeiro da Ranha;
- Apoio nas obras da sede do Atlético Clube de Vermoil.

Acção Social
- Manutenção do alojamento de munícipe em habitação provisória e preparação de todos os
meios necessários para a conclusão da construção da sua casa na Lapa;
- Construção, em curso, de habitação de munícipe na Lapa, com o apoio da comunidade.

Ambiente, Espaços Públicos, Cultura e Lazer:
- Apoio na apresentação da peça de Teatro Torres da Má Hora do GATA
- Apoio na recolha do depósito dos monstros e Ecopontos;
- Realização de convívio para as Brigadas de 1ª Intervenção e Prevenção Florestal, em conjunto
com a Freguesia das Meirinhas;
- Com o apoio dos alunos do 12º A do Colégio João de Barros montagem e divulgação do Oleão;
- Prestado o serviço de protecção civil com a viatura de 1ª Intervenção e Prevenção Florestal,
disponibilizada pela Câmara Municipal de Pombal;
- Limpeza e manutenção do Cemitério Vermoil;
- Limpeza e manutenção do Cemitério Matos dos Matos da Ranha;
- Fornecimento de pó de pedra para os três Cemitérios da Freguesia, com o apoio da Câmara
Municipal de Pombal;
- Manutenção do Jardim da Igreja Velha;
- Manutenção do Jardim da Igreja Nova;
- Manutenção do Jardim da sede da Junta de Freguesia;
- Manutenção do Jardim da casa Paroquial.

Vermoil, 6 de Junho de 2007

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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