JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4º TRIMESTRE DE 2020

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 seis de setembro de dois mil e vinte e onze de dezembro de dois
mil e vinte.

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas 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

Casal da Arca Furada

Santo Antão

235,00 m

Vila

2360,00 m

Caminho do Saltinho

Relva D’Além
Caminho dos Fornos
Mãe de Deus

Ginjal / Flor da Rosa / Cruz Teixeira
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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

Jardim José Inácio de Andrade

Rua José Inácio de Andrade

Jardim da Rocha

Rua da Alfândega

516,03 m2
3797,42 m2

55,00 m2
9465,30 m2
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Jardim do Forte de São Brás

80,00 m2

Rua da Alfândega
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


Ouvidoria de Vila do Porto - Manutenção dos espaços verdes inseridos nos seguintes
edifícios desta instituição: Igreja Matriz de Vila do Porto, Igreja do Aeroporto e
Ermida Nossa Senhora Mãe de Deus.



Agrupamento 394 do Corpo Nacional de Escutas - Limpeza e manutenção do jardim
do pátio da sua sede sita na rua do Valverde - 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 da entrada em vigor do “Regulamento de Atribuição de Cheque
Veterinário da Freguesia de Vila do Porto”, no entender da Junta, bem elaborado e
justo nos critérios de apreciação dos casos de carência económica dos benificiários,
até à presente data foram já atribuídos um total de vinte e seis cheques, dezoito
profiláticos e oito para esterilização, tendo sido esgotada a verba que constava do
nosso orçamento para o efeito. Continuamos ainda a rececionar candidaturas ao
apoio, que serão alvo de análise e subsequente comparticipação no início de janeiro
do próximo ano. Pela boa adesão que esta importante medida teve até agora e que
se espera continue a ter no futuro, a Junta decidiu aumentar a verba desta rubrica no
orçamento de dois mil e vinte e um para o valor de três mil euros.
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Tem sido permanente o reconhecimento por parte da Junta da importância de
contribuir para o apoio às instituições de solidariedade social que desenvolvem
projetos de reconhecido prestígio, dirigidos a crianças e jovens, idosos, indivíduos e
famílias em situação de carência económica ou com patologias crónicas. Assim,
utilizando a verba inscrita no nosso orçamento em curso, foram atribuídos os
seguintes apoios às seguintes instituições: AMI - Assistência Médica Internacional no
valor mil euros para a campanha “Décima Missão de Natal - Apoiar 1904 Famílias,
proporcionando uma ceia de Natal digna”, Associação Portuguesa Amigos de Raúl
Follereau no valor mil euros para a campanha “A Água é essencial á Vida” e UNICEF
no valor mil euros para a campanha “Ajudar as Crianças Timorenses”.



Foi adjudicado ao Clube Asas do Atlântico pelo valor de setenta e cinco euros, a
transmissão na rádio do clube 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.



Foi iniciada no passado dia dois de novembro a “Campanha Anual de Manutenção
do Património Imóvel da Junta de Freguesia”. Dos trabalhos em curso e previstos
para as quatro copeiras que serão agora intervencionadas, é de realçar a
substituição de todas as luminárias existentes para uma nova versão em Led
proporcionando assim uma maior poupança energética, substituição de louças
sanitárias e proceder à pintura geral dos edifícios tanto no interior como no exterior.



Como vem sendo habitual ao longo dos últimos anos, a Junta de Freguesia em
parceria com a Câmara Municipal promovia um almoço de Natal para os idosos com
idade igual ou superior a sessenta e cinco anos residentes no concelho. Este ano de
dois mil e vinte e fruto da conjuntura e medidas aplicadas no âmbito da Covid-19, foi
decidido cancelar o evento e promover, em sua substituição, uma outra medida.
Assim, foi criado o “Vale de Natal Sénior” direcionado a todos os idosos inscritos, e
que cumpram as respetivas condições de participação nomeadamente residirem no
concelho de Vila do Porto, aos quais será oferecido um vale de compras no valor de
quinze euros para utilizarem nos estabelecimentos comerciais aderentes. O Objetivo
desta medida é fundamentalmente celebrar a época festiva do Natal, promover o
envolvimento da população idosa com o comércio local de bens essenciais ajudando
por esta via os empresários do nosso comércio. A Junta de Freguesia de Vila do
Porto procederá ao pagamento de metade dos vales oferecidos aos inscritos
residentes na freguesia de Vila do Porto.



Foram concluídos os trabalhos na envolvente da Estrada de Valverde da obra de
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requalificação de três sobrantes que se encontravam desordenados e degradados.
Os trabalhos incluíram a limpeza, remoção de terras para alargamento e o
ordenamento

de

todas

estas

zonas

para

comportarem

sete

lugares

de

estacionamento com piso em grelha de enrelvamento e pavê, duas paragens de
autocarro, espaços ajardinados delimitados por muretes de pedra tradicional e
construção de valetas para correto escoamento de águas pluviais.

Vila do Porto, 10 de dezembro de 2020

O Presidente da Junta

_______________________
Eduardo Pereira Cambraia
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