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 dezassete de dezembro de dois mil e catorze e vinte e quatro de abril
de dois mil e quinze.

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


Caminho de Santana de Baixo / Santana



Caminho da Escola / Santana



Caminho Me. Manuel Coelho / Santana



Remendo da Vila / Santana



Fonte Tenente Santos Boa Vinda / Santana



Covas de Cima / Pedras de São Pedro



Covas / Pedras de São Pedro



Ribeira de São Domingos / Pedras de São Pedro



Caminho dos Fornos / Flor da Rosa Baixa



Mãe de Deus / Salvaterra



Borda D´Água / Valverde



Caminho do Moinho / Valverde



Fonte Maria Feia / Valverde



Rua do Cemitério / Santo Antão



Relva D’além / Flor da Rosa



Canada do Campo / Vila do Porto



Caminho do Calhau da Roupa / Rua dos Oleiros



Caminho Velho do Cais
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Gestão e manutenção de espaços verdes.
(ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a CMVP)


Porto dos Anjos



Covas Pedras de São Pedro



Rua do Cemitério



Largo Dr. Jaime Figueiredo (Santo Antão)



Casal da Arca Furada



Largo Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda



Bairro das Lombas



Estacionamento da Rua do Norte



Complexo Desportivo



Estacionamento da Rua do Cotovelo



Ponte Canada do Campo



José Inácio de Andrade



Forte de São Brás



Jardim da Rocha

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.
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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


Foi concluída, em parceria com os moradores, a segunda e última fase da ação de
limpeza nos quintais que confrontam com a Rua da Alfândega entre o Forte de São
Brás e a ponte da Ribeira do Sancho. Do local, foram retiradas grandes quantidades
de lixo, canavial e outras infestantes. Posteriormente foram plantadas diversas
espécies de plantas e arbustos.



Foram concluídos os trabalhos de requalificação viária do “Caminho do Saltinho” no
lugar da Graça, ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências
com a Câmara Municipal de Vila do Porto. Os trabalhos contemplaram o
alargamento da via, a vedação dos terrenos confinantes, a norte com muros de
pedra seca e sul com postes de madeira e rede, construção de aqueduto e valetas
para encaminhamento de águas pluviais, betonagem do pavimento numa extensão
de aproximadamente cem metros, sinalização viária horizontal, sinalização
toponímica e pinturas diversas.



Foi efetuada, no caminho da Mãe de Deus, num local de difícil visibilidade rodoviária,
a limpeza dos sobrantes, reconstrução de um muro em pedra seca e ajardinamento.



Deu-se início a um projeto paisagístico, a ter lugar no Caminho Municipal da Cruz
Teixeira, Flor da Rosa e Ginjal, que incide sobre a requalificação de todas as
bermas. Dos trabalhos constam a regularização e colocação de terra vegetal,
plantação de árvores, arbustos de floração e relva. Foram já plantadas trinta e oito
árvores, Metrosíderos e Mélias e está-se a proceder neste momento aos trabalhos
de plantação de relva.



Foi efetuada a plantação de quarenta árvores, Metrosíderos e Mélias, no Parque de
Campismo da Praia Formosa. Esta atividade, que quisemos inserir nas
Comemorações do Dia Mundial da Árvore, teve a parceria do Município, Serviço de
Desenvolvimento Agrário e contou com a colaboração do Núcleo de Idosos no
âmbito do Projeto de Jardinagem Sénior. Oportunamente proceder-se-á a uma
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segunda fase que engloba a plantação de mais vinte e uma árvores e vários
arbustos de floração, ficando o Parque de Campismo da Praia Formosa com um total
de sessenta e oito árvores plantadas (61 plantadas pela JFVP mais 7 já existentes).


Foi efetuada a poda de todas as árvores existentes nos diversos arruamentos e
praças da freguesia.



Está-se a proceder ao plantio de diversas espécies arbóreas e plantas ornamentais,
para serem, a seu tempo, introduzidas nos jardins da freguesia.



Por estarmos cientes que a qualidade ambiental do espaço público da nossa
freguesia reflete o bem-estar da sua população, o seu desempenho ambiental, bem
como das entidades intervenientes e contribui, decididamente, para a excelência da
imagem da paisagem mariense, procedeu-se à apresentação da nossa candidatura à
6ª Edição do Concurso ECO Freguesia, promovido pela Secretaria Regional da
Agricultura e Ambiente, que decorre durante o ano de dois mil e quinze.
O Concurso ECO Freguesia tem como principal objetivo reconhecer e distinguir os
esforços das freguesias, em colaboração com as populações, na limpeza, remoção e
encaminhamento para destino final dos resíduos existentes no espaço público.



Considerando que a sede desta Junta de Freguesia apresenta carências funcionais e
diminuta capacidade físico-funcional das suas instalações face à população da
freguesia, prevendo novas valências e tendo em vista assegurar a plena
funcionalidade dos órgãos desta freguesia, no âmbito do regime de cooperação
financeira direta entre a administração regional e a administração local, a Junta
apresentou à Direção Regional de Organização e Administração Pública, ao abrigo
de Decreto Legislativo Regional, dois acordos de cooperação para a reparação da
sede e aquisição de mobiliário respetivamente, num montante global previsto de
quarenta e cinco mil cento e dezasseis euros e setenta e quatro cêntimos.



No âmbito do Regulamento para a Concessão de Subsídios a Entidades e
Organismos que Prossigam na Freguesia Fins de Interesse Público, este executivo
analisou várias candidaturas de projetos, tendo aprovado vinte, assinando com as
seguintes entidades os respetivos Contratos-Programa:
Associação Cultural Maré de Agosto (2), Associação Escravos da Cadeínha (2),
Associação Juvenil de Santa Maria (1), Associação de Voleibol de Santa Maria (1),
Clube Asas do Atlântico (2), Clube Ana de Santa Maria (1), Clube Desportivo Os
Marienses (1), Clube Motard de Santa Maria (1), Clube Naval de Santa Maria (6),
Corpo Nacional de Escutas (1), Grupo Desportivo Gonçalo Velho (1) e Escola Básica
e Secundária de Santa Maria (1).
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Foi atribuído um donativo monetário à UNICEF no valor de sessenta e dois euros no
âmbito da campanha de ajuda às crianças vítimas do Ébola.



Foi atribuído um donativo monetário à UNICEF no valor de quarenta e nove euros e
trinta e sete cêntimos o equivalente a cento e cinquenta vacinas contra o tétano neo
natal, no âmbito da Campanha Crianças do Mundo.



No seguimento do pedido formulado pelo poeta Daniel Gonçalves, foi apoiado o prélançamento do seu livro “Poesia Reanimada - Um Coração Simples” com a aquisição
de dez exemplares da “Edição Regular” pelo valor total de noventa euros.



Foi deliberado apresentar à Direção da ARDE - Associação Regional para o
Desenvolvimento a intenção da Junta de Freguesia constituir-se associada da
mesma.



No seguimento da nossa candidatura ao programa RECUPERAR, a qual foi deferida
pela Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, foram admitidos dois
desempregados para integrar o nosso grupo de colaboradores. Efetuados todos os
procedimentos administrativos, os mesmos iniciaram a prestação de serviços no dia
vinte e três de fevereiro, por um período de doze meses, para executar serviços
inerentes ao Acordo de Execução da Delegação das Competências da Câmara
Municipal de Vila do Porto.



Ao abrigo do Protocolo de Cooperação existente entre a Junta de Freguesia e o
Ministério da Justiça - Direção Geral de Reinserção Social, e no seguimento do
pedido de aceitação de prestação de serviços de interesse público formulado pela
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - Núcleo dos Açores, datado de
vinte e três de março, foi deliberado aceitar a prestação de serviços gratuitos num
total de cem horas de um desempregado, que integrará no nosso grupo de
colaboradores para executar serviços inerentes ao Acordo de Execução da
Delegação das Competências da Câmara Municipal de Vila do Porto.



Considerando que as autarquias locais responsabilizam-se, em termos gerais e no
respetivo âmbito legal de atuação pela prossecução das políticas de proteção civil de
âmbito municipal a desencadear na iminência ou ocorrência de acidente grave ou
catástrofe e que os Corpos de Bombeiros Voluntários são o agente de proteção civil
mais próximo do cidadão e com maior capacidade operativa no terreno, foi celebrado
um Protocolo de Cooperação com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Santa Maria que define igualmente o apoio financeiro anual da JFVP
à AHBVSM assim como a descrição das normas de cooperação entre esta
associação e a Junta de Freguesia.
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Foi adquirida uma máquina de lavar de pressão marca Hitachi 150B.



No seguimento das consultas efetuadas localmente a duas empresas que prestam
serviços de limpeza, foi deliberado rescindir com a Firma Freitas Limpeza Doméstica
e adjudicar, a partir do dia dois de fevereiro inclusive, os serviços á Firma
Açortécnica, por esta última ter apresentado um orçamento mais baixo. O acordo de
prestação de serviços prevê a limpeza semanal de todo o nosso património imóvel.

Vila do Porto, 24 de abril de 2015
O Presidente da Junta

_______________________
Eduardo Pereira Cambraia

6

