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 um de abril e vinte e um de junho de dois mil e catorze.

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


Santana de Baixo / Santana



Escola / Santana



Freitas / 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 do Cavalinho / Flor da Rosa Baixa



Mãe de Deus / Salvaterra



Borda D´Água / Valverde



Moinho / Valverde



Fonte Maria Feia / Valverde



Cemitério / Santo Antão



Relva D’além / Flor da Rosa



Canada do Campo / Vila do Porto



Calhau da Roupa / Rua dos Oleiros
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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 de Santo Antão



Casal da Arca Furada



Largo Dr. Jaime Figueiredo



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 e Jardim de Infância na Mãe de Deus.



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.

2

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 efetuadas diversas pinturas, nomeadamente na ponte da Ribeira dos Poços,
Sede da Junta, muros nos Anjos, entre outros.



Foram efetuadas limpezas nas envolventes e pintura geral nos Fontanários da
freguesia.



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



Foi adquirida, entrando em funcionamento no mês de maio, uma viatura ligeira, mista
de passageiros e mercadorias, para uso dos nossos colaboradores nas tarefas
diárias desenvolvidas por esta junta.



Foi assinado em catorze de abril do corrente, o Acordo de Execução de Delegação
de Competências com a Câmara Municipal de Vila do Porto e que vigorará até ao
final do ano de dois mil e dezassete.



Foi aprovada e entrou em vigor no dia vinte e dois de abril do corrente, a nova Norma
de Controlo Interno da Junta de Freguesia de Vila do Porto.



Foi aprovado e entrou em vigor no dia sete de maio do corrente, o novo
Regulamento e Tabela Geral de Taxas da Freguesia de Vila do Porto.



Foi assinado com a Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, a
prorrogação por mais seis meses do ocupado PROSA, Vitor Manuel Costa,
iniciando-se a atividade a dois de junho e tendo o seu términus no dia um de
dezembro do corrente ano.



Foi dada formação, teórica e prática, com a duração de trinta e cinco horas, a um
colaborador da Junta, no Curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos.



Foi protocolado com a Associação Alcoólicos Anónimos (AA) a cedência gratuita das
instalações da Copeira de Santo Antão para a realização das suas reuniões.
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Vila do Porto, 22 de junho de 2014
O Presidente da Junta

_______________________
Eduardo Pereira Cambraia
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