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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 dezanove de setembro de dois mil e quinze e trinta de dezembro 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 

 Jardim 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 pré-

escolar 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 

 Foram concluídos os trabalhos de requalificação viária da estrada “Daniel de Sá” no 

lugar de Santana, ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências 

com a Câmara Municipal de Vila do Porto. Os trabalhos contemplaram o 

abaixamento dos sobrantes para melhorar a visibilidade, construção de valetas para 

encaminhamento de águas pluviais, construção de muretes, colocação de 

sinalização viária, ajardinamento de bermas e pinturas diversas. 

 Foi concluída a construção de um aqueduto em betão para escoamento de águas 

pluviais na Rua do Cemitério. 

 Deu-se início no “Caminho das Covas” à requalificação de valetas para 

encaminhamento de águas pluviais numa extensão aproximada de duzentos metros. 

 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. Efetuados todos os 

procedimentos administrativos, o mesmo iniciou a prestação de serviços no dia dois 

de novembro, por um período de doze meses, podendo ser prorrogado por mais seis 

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, foi aceite a 

prestação de serviços gratuitos num total de cento e vinte horas de um 

desempregado, que integrará no nosso grupo de colaboradores, a partir do dia sete 

de dezembro, para executar serviços inerentes ao Acordo de Execução da 

Delegação das Competências da Câmara Municipal de Vila do Porto. 
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 Foi efetuada a poda de todas as árvores existentes nos diversos arruamentos e 

praças 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, concluiu-se os trabalhos referentes à 6ª Edição do 

Concurso ECO Freguesia. Foram removidos quantidades significativas de resíduos 

em diversos locais da nossa freguesia, nomeadamente na zona do Aeroporto, 

Estrada da Birmânia, Zona Industrial, Estrada do Calhau da Roupa, Caminho do 

Cemitério, Mãe de Deus, etc. 

 Foi assinado com o Governo dos Açores, Secretaria Regional da Agricultura e 

Ambiente - Direção Regional do Ambiente um acordo de colaboração que prevê a 

comparticipação financeira por parte do Governo Regional no valor de dois mil e 

quinhentos euros em contrapartida ficando a Junta obrigada á recolha de resíduos 

abandonados em espaços públicos. O referido acordo produz efeitos até trinta e um 

de dezembro de dois mil e quinze. 

 No seguimento dos contatos efetuados entre esta Junta e a Cingel Atlântico - 

Informação e Gestão, Lda. com delegação em Vila do Porto, foi contratualizada uma 

prestação de serviços no sentido desta empresa acompanhar, organizar e analisar 

procedimentos para a execução de projetos de investimento e respetivas 

candidaturas aos programas no âmbito do Prorural + Medida 19, Submedida 19.2 - 

Apoio á realização de operações no âmbito da estratégia de desenvolvimento 

promovido pelas comunidades locais. 

 Foi adquirida uma roçadora marca Hitachi modelo CG40EFL. 

 

 

 

Vila do Porto, 30 de dezembro de 2015 

O Presidente da Junta 

 

_______________________ 

Eduardo Pereira Cambraia 


