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 vinte e cinco de setembro e dezasseis de dezembro 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



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



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



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


Em parceria com os moradores, esta Junta levou a efeito a primeira fase de uma
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. Pretende-se dar outra dignidade à
zona, próxima do Jardim da Rocha recentemente intervencionado, e apostar na
sensibilização ambiental direcionada para todos os moradores da zona de per si já
problemática.



No âmbito da “Semana de Prevenção de Resíduos dos Açores”, com o objetivo de
consciencializar os cidadãos para a sustentabilidade ambiental, esta Junta em
parceria com a Câmara Municipal, levou a efeito na freguesia uma campanha porta a
porta com um grupo de voluntários com a missão de divulgar as regras de separação
seletiva de resíduos domésticos, incentivar à adoção de boas práticas ambientais,
informar sobre o sistema de gestão de resíduos atualmente implementado e distribuir
gratuitamente, por cada família, um panfleto e um conjunto de três “Ecobags”.



Foram executadas obras de requalificação viária de um caminho municipal no lugar
de Santana de Baixo ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de
Competências com a Câmara Municipal de Vila do Porto. Os trabalhos
contemplaram a reposição de muros de pedra seca e a betonagem do pavimento
numa extensão de cento e vinte metros.



Continuam os trabalhos de requalificação viária de um caminho municipal no lugar da
Graça ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a
Câmara Municipal de Vila do Porto.



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



Continuam os trabalhos de vedação do terreno anexo à garagem da Junta com a
finalidade de aumentar e implementar com as devidas condições, o viveiro de
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espécies arbóreas e plantas ornamentais da Junta de Freguesia.


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 três
de novembro, 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.

Vila do Porto, 16 de dezembro de 2014
O Presidente da Junta

_______________________
Eduardo Pereira Cambraia
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