RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Nos termos da alínea v) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, o
Presidente da Junta, informa a Assembleia de Freguesia da atividade da Junta no período
compreendido entre treze de setembro de dois mil e dezassete e dez de dezembro de dois
mil e dezassete.

Limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros.
(ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a CMVP)
Poça do Carro

Anjos

730,00 m

Caminho de Santana de Baixo

Santana

470,00 m

Caminho da Escola

Santana

490,00 m

Pico do Tio Seareiro

Santana

94,00 m

Caminho Mestre Manuel Coelho

Santana

180,00 m

Remendo da Vila

Santana

198,00 m

Fonte Tenente Santos Boa Vinda

Santana

150,00 m

Rua Daniel de Sá

Santana

798,00 m

Canaviais

90,00 m

Covas

Pedras de São Pedro

310,00 m

Covas de Cima

Pedras de São Pedro

123,00 m

Ribeira de São Domingos

Pedras de São Pedro

200,00 m

Flor da Rosa

200,00 m

Flor da Rosa Baixa

265,00 m

Fornos

230,00 m

Estrada de Valverde

Valverde

949,00 m

Borda D´Água

Valverde

225,00 m

Caminho do Moinho

Valverde

210,00 m

Fonte Maria Feia

Valverde

140,00 m

Rua do Cemitério

Santo Antão

400,00 m

Caminho do Saltinho

Relva D’Além
Caminho dos Fornos
Mãe de Deus
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Casal da Arca Furada

Santo Antão

235,00 m

Ginjal / Flor da Rosa / Cruz Teixeira

Vila

2360,00 m

Canada do Campo

Vila

350,00 m

Rua dos Oleiros / Rua do Calhau da Roupa

Vila

800,00 m

Avenida da Terceira

Aeroporto

1990,00 m

Avenida do Faial

Aeroporto

1800,00 m

Avenida Infante Dom Henrique

Aeroporto

917,00 m

Rua de Vila do Porto

Aeroporto

140,00 m

Rua da Ribeira Grande

Aeroporto

250,00 m

Rua de Angra do Heroísmo

Aeroporto

425,00 m

Rua de Ponta Delgada

Aeroporto

430,00 m

Rua do Pico

Aeroporto

175,00 m

Rua da Horta

Aeroporto

300,00 m
TOTAL

16624,00 m

Gestão e manutenção de espaços verdes.
(ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a CMVP)
50,00 m2

Jardim das Covas

Pedras de São Pedro

Jardim do Caminho Fundo

Caminho Fundo

Jardim do Ginjal

Ginjal

Largo Doutor Jaime Figueiredo

Santo Antão

440,00 m2

Largo Doutor Manuel Monteiro Velho Arruda

Santo Antão

11,00 m2

Barreira do Cemitério

Rua do Cemitério

1113,80 m2

Ribeira do Sancho

Rua do Cemitério

1229,25 m2

Jardim do Casal da Arca Furada

Casal da Arca Furada

2930,34 m2

Jardim do Estacionamento da Polícia

Rua do Norte

13,00 m2

Jardins do Complexo Desportivo

Avenida de Santa Maria

90,00 m2

Jardins das Lombas

Bairro das Lombas

680,00 m2

Jardim da Canada dos Moinhos

Canada dos Moinhos

102,27 m2

Jardim da Canada do Campo

Canada do Campo

730,93 m2

Jardim do Cotovelo

Rua do Cotovelo

150,00 m2

516,03 m2
3797,42 m2
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55,00 m2

Jardim José Inácio de Andrade

Rua José Inácio de Andrade

Jardim da Rocha

Rua da Alfândega

9465,30 m2

Jardim do Forte de São Brás

Rua da Alfândega

80,00 m2
TOTAL

21454,34 m2

Manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação do préescolar e do primeiro ciclo do ensino básico.
(ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a CMVP)


Escola do Aeroporto



Escola de Vila do Porto

Parcerias com Instituições


Santa Casa da Misericórdia - Manutenção dos espaços verdes inseridos nas
seguintes valências desta instituição: Centro Comunitário na Rua João de Deus
Vieira, Centro de Atividades Temporárias na Rua Dr. Luís Bettencourt, Centro de
Atividades Ocupacionais no Aeroporto.



Ouvidoria de Vila do Porto - Manutenção dos espaços verdes inseridos nos seguintes
edifícios desta instituição: Igreja Matriz de Vila do Porto e Igreja do Aeroporto.

Património da Junta


Manutenção semanal de máquinas e viaturas e limpeza na garagem da Junta.



Manutenção exterior e interior de todas as Copeiras património desta Junta.



Manutenção exterior e interior da Sede desta Junta.

Diversos


No seguimento do ato eleitoral para as Autarquias Locais ocorrido a um de outubro
passado e após a tomada de posse do executivo desta Junta de Freguesia, em
reunião efetuada a dezanove de outubro do corrente ano foi deliberado por
unanimidade, nos termos do artigo 17º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
delegar no Presidente da Junta de Freguesia as competências conferidas pelo artigo
16º da citada Lei, salvo quanto às matérias previstas nas alíneas a), c), e), h), j), l),
n), o), p), q), r), v), oo), ss), tt) e xx) do nº 1 do referido artigo 16º. O Presidente da
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Junta, de acordo com a alínea b) do nº2 do artigo 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro, procedeu à distribuição de funções pelos vogais da Junta, ficando estas
distribuídas da seguinte forma: 1- Marco António Braga Chaves – Secretário,
substituto do Presidente nas situações de faltas e impedimentos, responsável pela
área da solidariedade social e pela administração do património imóvel da Junta de
Freguesia. Ainda de acordo com as alíneas a) e c) do nº3 do artigo 18º da Lei nº
75/2013 de 12 de setembro, respetivamente, elabora as atas das reuniões da Junta
de Freguesia e assina os atestados nas situações de faltas e impedimentos do
Presidente; 2- Ana Cristina Rodrigues – Tesoureira, responsável pela área cultural e
recreativa, turismo e organização dos processos referentes a apoios comunitários.
Ainda de acordo com a alínea e) do nº3 do artigo 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro, arrecada as receitas, paga as despesas autorizadas e promove a
escrituração dos modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos
respetivos documentos que são assinados pelo Presidente da Junta de Freguesia.


Foi adjudicado à empresa Carpintaria Perdigão - Emanuel Cabral Soc. Uni., Lda a
aquisição de quatro mesas de trabalho para a sala de reuniões pelo valor de dois mil
cinquenta e sete euros e noventa e dois cêntimos, com IVA incluído, de acordo com
o orçamento ORC C/517 datado de dezasseis de outubro do corrente ano.



Foi adjudicado à empresa Movixira - Mobiliário de Escritório, a aquisição de
dezasseis cadeiras para a sala de reuniões e secretaria pelo valor de dois mil
oitocentos e treze euros, com IVA incluído, de acordo com o orçamento datado de
vinte e sete de outubro do corrente ano.



Foi adquirido à firma Amadeu & Amadeu Jardinagens e Madeiras, Lda um corta
relva, marca Hustler modelo Trator Raptor FlipUp no valor de nove mil oitocentos e
oitenta e um euros e trinta e dois cêntimos, com IVA incluído, conforme orçamento
com a referência AA2017/107 datado de vinte e três de outubro do corrente ano.



No seguimento do pedido de apoio emanado pelo Chefe de Núcleo do Agrupamento
394 - Aeroporto do Corpo Nacional de Escutas, foi deliberado atendendo ao facto de
se tratar de uma Instituição de Utilidade Pública e sem fins lucrativos, que a partir do
início do próximo ano a Junta de Freguesia compromete-se a executar a limpeza e
manutenção do jardim do pátio da sede dos escuteiros do referido agrupamento, sita
na rua do Valverde.



No seguimento do ofício emanado pela Associação de Marienses e Amigos de Santa
Maria, foi efetuado o empréstimo de oito panelas de ferro para a realização da “VIII
Edição das Sopas de Império á Mariense” na Pousada de Juventude de Ponta
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Delgada.


Foi aceite a proposta do Clube Asas do Atlântico no valor de setenta e cinco euros
para a transmissão na rádio de um Spot publicitário desta Junta na campanha de
Natal a realizar entre os dias vinte e cinco de novembro e vinte e quatro de dezembro
do corrente ano.



No seguimento dos trabalhos de pintura da sinalização de trânsito, bocas-deincêndio e de outros equipamentos dispersos, requalificação e pintura de muros de
proteção de valas de drenagem de águas pluviais efetuadas no Lugar do Aeroporto,
Caminho do Ginjal, Flor da Rosa, Cruz Teixeira, Rua do Mercado e Rua do Cotovelo,
em acordo com a Câmara Municipal foi decidido continuar esta atividade na restante
área da freguesia. Os trabalhos de pintura estão a decorrer prevendo-se também a
substituição de todos os sinais de trânsito que já perderam a homologação ou se
encontrem degradados.



Foram concluídos, no caminho da Flor da Rosa, os trabalhos de correção de um
muro, com aproximadamente setenta metros, para criar melhor visibilidade para o
trânsito viário. Os trabalhos englobaram também a vedação do terreno, sujeito a esta
intervenção, com postes e arame.



Prosseguem, no terreno anexo à garagem da Junta, obras de requalificação dos
muros confinantes com a via e moradia anexa, com o objetivo de provir o local de
mais segurança e concluir os trabalhos de montagem da estufa para iniciarmos a
produção própria de plantas e árvores que posteriormente serão colocadas nos
espaços verdes desta Freguesia. Os trabalhos contemplam também a construção de
instalações sanitárias anexas à garagem para uso diário dos nossos colaboradores.



No seguimento da nossa candidatura ao programa PROSA, a qual foi deferida pela
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, foi admitido um
desempregado para integrar o nosso grupo de colaboradores. Estão a decorrer todos
os procedimentos administrativos para o mesmo iniciar a prestação de serviços no
próximo dia dezoito de dezembro, por um período de doze meses, podendo ser
prorrogado por mais seis meses, com o intuito de executar serviços inerentes ao
Acordo de Execução da Delegação das Competências da Câmara Municipal de Vila
do Porto.



No seguimento da nossa candidatura ao programa SEI, a qual foi deferida pela
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, foi admitido um
desempregado para integrar o nosso grupo de colaboradores. Estão a decorrer todos
os procedimentos administrativos para o mesmo iniciar a prestação de serviços ainda
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no decorrer deste mês de dezembro, por um período de seis meses, podendo ser
prorrogado por mais seis meses, com o intuito de executar serviços inerentes ao
Acordo de Execução da Delegação das Competências da Câmara Municipal de Vila
do Porto.

Vila do Porto, 10 de dezembro de 2017
O Presidente da Junta

_______________________
Eduardo Pereira Cambraia
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