Junta de Freguesia de Vermoil
Actividade da Freguesia
De 19-12-2009 a 21-04-2010
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 Jardinsde-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 de Vermoil, com o
apoio do Colégio João de Barros;
- 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;
- Realizadas várias obras de manutenção na EB 1 e JI’s da freguesia
- Participação na festa de Natal do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais
- Apoio nas obras de reforço de energia na EB 1 dos Matos da Ranha;
- Realização de obras na entrada da EB 1 dos Matos da Ranha para resolução de acumulação de águas pluviais;
- Reunião com professora de Musica e professor titular na EB1 de Vermoil;
- Fornecimento de lenha para EB1 de Vermoil e JI do Outeiro da Ranha;
- Mudança de vidros na entrada do JI Vermoil, de normais para laminados;
- Montagem/Desmontagem de rampas, nos acessos à EB1 dos Matos da Ranha, para criança com mobilidade
reduzida temporária;
- Celebrado protocolo de colaboração com o Município de Pombal para construção de telheiros no JI de Vermoil
e EB1’s de Vermoil e Outeiro da Ranha;
- Adjudicação a empresas para construção de telheiros no JI de Vermoil e EB1’s de Vermoil e Outeiro da Ranha.
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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;
- 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.
Urbanismo, Espaços Públicos, Ambiente, Desporto e Cultura:
- Adjudicação de vedação para Parque Infantil de Vermoil;
- Manutenção dos cemitérios de Vermoil e Matos da Ranha;
- Manutenção dos jardins públicos;
- Realizada a poda anual às árvores nos espaços públicos, com o apoio dos serviços municipais;
- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’ s públicos da Igreja de Vermoil;
- Limpeza do recinto da Feira dos Sete;
- 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;
- 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;
- Com apoio dos alunos do Colégio João de Barros do grupo Aldeia Verde, foram colocados mais 5 Oleões junto
dos Ecopontos na Freguesia, ficando os 6 Ecopontos dotados desta infra-estrutura;
- Apoio aos alunos do Colégio João de Barros do grupo Aldeia Verde, na realização de acção de sensibilização
ambiental, com distribuição de compostores, por parte da Valorlis;
- Organização e disponibilização de equipamento para o projecto Limpar Portugal, tendo sido recolhidos mais de
10 toneladas de lixo, tendo sido limpas 15 lixeiras;
- Edição do Nº 15 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia;
- Conclusão de obras e pintura da antiga sede da junta de freguesia para o Museu de Vermoil
- Inauguração do Núcleo Museológico de Vermoil “Museu João de Barros”
- Edição e Apresentação do Livro do Padre Américo Ferreira “Vermoil – Retalhos da Sua História;
- Organização de concerto da Filarmónica Vermoilense e Coro Marquês de Pombal para apresentação do livro e
inauguração do Museu.
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Na área da rede viária e pedonal:
- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento, com camada final da estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento da estrada de Vermoil aos Matos da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento da rua do Abrolho, na Palhaça;
- Apoio ao Município de Pombal no asfaltamento da rua da Calçada, no Outeiro da Ranha;
- Apoio ao Município de Pombal na construção de valetas em cimento e bocas de aquedutos, na estrada de
Vermoil aos Matos da Ranha e na rua do Abrolho;
- Limpeza de bermas de Vermoil ao Pocejal;
- Limpeza com tractor corta cedros na generalidade das ruas e caminho da freguesia;
- Desobstrução de aqueduto de pluviais no Sobral;
- Colocação de manilhas na rua da Procissão;
- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia;
- Limpeza de bermas e passeios na sede de freguesia;
- Aplicação de química apropriada para retardamento do crescimento de vegetação nas bermas das principais
vias da freguesia;
- Em conjunto com o município de Pombal, realização de candidatura ao PRODER para beneficiação de
caminhos agrícolas e rurais na freguesia de Vermoil;
- Reunião com Presidente da Câmara, técnicos do Municipio e proprietários par alerta e pedido de resolução da
desobstrução da linha de água que provem da fonte do Casal Pernes e dos Pedrosos para a rua do Centro em
Vermoil, a qual teve de ser interditada ao transito;
- Reposição de massa asfáltica em vários buracos de diversas vias;
- Celebração de Acordo de Colaboração com o Município de Pombal para construção de Passeios na Venda
Nova, Rua Fernandes Tomás e estrada de Vermoil aos Matos da Ranha, para uma 1º fase;
- Construção de saneamento Pluvial na Venda Nova;
- Aplicação de lancil para passeios pedonais na Venda Nova;
- Melhoramentos de pluviais na Canavieira;
- Limpeza da generalidade das sarjetas.

Acção Social e Associativismo:
- Entrega de 11 cabazes de Natal a famílias carenciadas da Freguesia de Vermoil;
- Apoio aos serviços da segurança social e à população nas candidaturas ao Complemento Solidário para
Idosos;
- Apresentação de proposta de protocolo à Associação Desportiva de Vermoil para gestão e disponibilização das
infra-estruturas à comunidade Vermoilense;
- Aplicação de grades nas janelas traseiras da sede de Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha;
- Participação na festa de aniversário da Associação Desportiva da Ranha;
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- Atribuição de Subsidio à Associação Desportiva da Ranha, para aquisição de viatura para transporte de
jogadores e crianças da formação, a ser pago aquando da apresentação da viatura;
- Aplicação de lancil, alteração de passeios e rede pluvial, junto do centro social Júlio Antunes.

Administração, Gestão, Serviços e Equipamento:
- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M;
- Foram feitos 61 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas;
- Foram feitos 57 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação;
- Foram feitos 18 Atestados de Residência;
- Foram feitas 18 Declarações Diversas;
- Foram feitas 229 Provas de Vida;
- Foram feitas 18 Confirmações de Agregado Familiar;
- Foram feitas 23 Fotocópias Autenticadas;
- Foram feitos 0 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João;
- Foram feitos 5 alvarás de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha;
- Foram feitos 1 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil;
- Foram feitos 0 registos de canídeos;
- Foram feitos 0 licenciamentos de canídeos;
- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 2 vezes;
- Foram realizadas as seguintes inumações:
- 5 no Cemitério de Vermoil;
- 3 no Cemitério dos Matos da Ranha; e
- 3 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 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 113 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;
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- 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;
- 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;
- 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 reunião trimestral de Presidentes de Junta com o executivo camarário e técnicos do município
de Pombal;
- Participação em reunião de Presidentes de Junta, sobre novo regulamento de taxas;
- Reuniões com serviços de fiscalização e urbanismo;
- Reuniões com Presidente da Câmara Municipal de Pombal sobre assuntos de interesse da freguesia;
- Reunião com Câmara Municipal de Pombal, Optimus e Associação de Águas dos Matos da Ranha, para
alteração da localização da Antena das traseiras da Capela dos Matos da Ranha para o Tanque da Água deste
lugar;
- Disponibilização de meios e apoio nas candidaturas de subsídios ao Ministério da Agricultura;
- Apoio na organização de Acção de Esclarecimentos sobre Radiações das Antenas de Comunicações;
- Participação na cerimónia da celebração do Protocolo entre o Governo e o Município para apoios aos danos
das cheias de 2006;
- Prestados diversos serviços no âmbito da protecção civil, como remoção e corte de árvores de vias públicas.

Vermoil, 21 de Abril de 2010

O Presidente da Junta de Freguesia

(Ilídio Manuel da Mota)
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