Informação Escrita

Nos termos da alínea e) do nº2, do artº. 9 da Lei nº.75/2013 de 12 de Setembro, e no
âmbito das suas competências, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de
Freguesia, a informação escrita das atividades desenvolvidas no período a partir de Setembro de
2020 até à presente data, das quais sublinha as que considera mais relevantes:
1. Atividades de Representação e participação externas
O Presidente fez parte ativa das reuniões abaixo mencionadas, em resultado da prossecução de
esforços afins às atividades da Junta de Freguesia.

1.1

Participação, no dia 24 de Setembro, na reunião do Conselho Geral do
AEMTG, que se realizou por videoconferência.

1.2

Participação, no dia 30 de Setembro, na inauguração da requalificação da sede
do Núcleo Sporting Portimão.

1.3

Participação, no dia 7 de Outubro, na Assinatura do contrato da nova Escola
de Hotelaria e Turismo que teve lugar no TEMPO.
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1.4

Participação, no dia 28 de Outubro, na reunião da Anafre – Algarve que teve
lugar na Junta de Freguesia de Armação de Pera.

1.5

Reunião do Conselho Geral do Agrupamento Júdice Fialho, dia 29 Outubro,
18h na Plataforma Zoom

1.6

Participação, no dia 12 de Novembro, na reunião do Conselho Consultivo de
Medalhas e Títulos Honoríficos, que se realizou por videoconferência.

1.7

Participação, no dia 19 de Novembro, num painel do seminário do Mestrado
em Educação Social que teve lugar no Auditório da Universidade do AlgarveCampus da Penha

1.8

Participação, no dia 20 de Novembro, na reunião de CLAS, que se realizou
por videoconferência.

1.9

Participação, desde Março até à data, em reuniões, por videoconferência, no âmbito da
pandemia COVID-19, organizadas pela Sub-Comissão Covid-19. Estas reuniões foram
diárias até 6 de Junho, data em que passaram a se realizar três vezes por semana.

1.10

Participação, em reuniões quinzenais organizadas pela Comissão de Proteção Civil.
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2. Atividades de Cultura, Educação e Lazer

2.1

A Junta de Freguesia promoveu, no período compreendido entre 21 e 30 de Outubro, em
parceria com a Câmara Municipal de Portimão e a Unidade de Saúde Móvel de
Portimão, o projeto Vacinação contra a gripe Móvel dirigida aos grupos prioritários,
nomeadamente pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com diabetes, na
sua zona de residência, de modo a evitar a deslocação aos Centros de Saúde e outras
unidades de Saúde.

3. Emprego, Ação Social e atividades afins
3.1

O executivo procedeu, neste período, à atribuição de subsídios às Instituições Particulares
de Solidariedade Social e aos Clubes Recreativos e Desportivos, no âmbito da atribuição
anual de subsídios, no valor total de €12.255,52.
SUBSÍDIOS

Associação Armadores de Pesca Artesanal

VALOR EM EUROS

200,00

Associação Dadores de Sangue

1.000,00

Associação Escola de Boxe de Portimão

1.000,00

Associação Salvador
Cáritas

250,00
1.000,00

Centro de Ciclismo de Portimão

500,00

Clube de Kickboxing e Muay Thai Team Atlâ.

200,00

Clube Desportivo e Recreativo Pedra Mourinha

500,00

Cruz Vermelha Portuguesa

2.500,00

Deco – Associação Port. Defesa do Consumidor

€755.52

Grato

500,00
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Hóquei Clube de Portimão

500,00

Internacional Japan Karaté Associação Cultural

500,00

Liga dos Combatentes

500,00

Núcleo Sportinguista de Portimão

500,00

Portimonense Sporting Clube

400,00

Rádio Alvor, CRL

3.2

1.450,00

Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas
grandes superfícies da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas e `Associação Flor
Amiga.

3.3 A Junta de Freguesia de Portimão, promove, desde 16 de março e até à data, o projeto

“Nós Vamos por si” ao supermercado, à farmácia, ao mercado, que tem como objetivo
evitar o risco de contágio por COVID-19, à população com idade superior aos 65 anos.
Foram ajudadas, até à data, 600 famílias, substituindo-os nas suas compras essenciais.

3.4

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de
promoção das suas atividades através da feitura de cartazes e panfletos.

3.5

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Setembro até à data, 8 utentes
por telefone; enviou 1785 convocatórias a utentes a quem foram divulgados cursos de
formação e vagas para os Censos 2021, através de e-mail.

4.

Modernização Administrativa e Serviços
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4.1

Os serviços da Junta efetuaram, neste período, a emissão de 1.212 atestados, e outros
documentos, a saber: 74 autenticações de fotocópias, 374 registos e licenças de canídeos.

4.2

Os serviços da Junta promoveram a venda de 71 carregamentos de cartões Vai Vem, no
âmbito do protocolo com a Frota Azul.

4.3

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de
Freguesia recebeu neste período 3.195 visitantes.
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5. Controlo orçamental da receita
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6. Controlo orçamental da despesa
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Em síntese, estas foram as atividades consideradas mais relevantes levadas a cabo pelo executivo
e que submete à esclarecida apreciação da Assembleia de Freguesia.
Portimão, 4 de Dezembro de 2020
O Presidente da Junta
Álvaro Miguel Bila
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