Senhora Secretária da Solidariedade Social
visita o PARQUE AVENTURA

INFOPILAR

A freguesia onde vivemos

No passado dia 14 de Maio a senhora Secretária Regional da
Solidariedade Social, Andreia Cardoso, visitou o Parque Aventura
no âmbito do evento promovido pela Associação Norte Crescente,
UMA AVENTURA em REDE.

Editorial

Cerca de 170 jovens e 30 técnicos, estiveram juntos em atividades
cujo objetivo foi juntar todos os jovens inseridos na Rede CDIJ para
um dia de convívio, desportivismo, interação, dinamismo e
companheirismo. Esta foi mais uma oportunidade de dar a
conhecer a costa norte e a nossa freguesia.
A senhora Secretária congratulou o senhor Presidente da Junta de
Freguesia pelas excelentes condições que o Parque Aventura
oferece para a prática de atividades desportivas ao ar livre, prática
cada vez mais valorizada pelo desporto e pela saúde.

Simulacro – Proteção Civil
O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores organizaram
em parceria com os Serviços Municipais de Proteção Civil da ilha de São
Miguel, o exercício TOURO 152. Este exercício, decorreu durante os dias 26
a 29 de maio, e foi um exercício LIVEX, de âmbito municipal, e teve
incidência nos 6 concelhos da ilha de São Miguel. O principal objetivo do
exercício TOURO 152 foi o de treinar a estrutura operacional das

Visita Inspetiva da Direção Regional da
Habitação na nossa freguesia
O problema da Habitação continua a ser um dos principais problemas com que
esta Junta de Freguesia se debate.
Durante o ano 2014 exercemos uma intensa atividade no atendimento da
população com problemas habitacionais, apoiando alguns casos e alertando as
entidades competentes para a resolução de outros que infelizmente, dada a
nossa limitação de tesouraria não conseguimos resolver. Incentivou-se as
pequenas reparações de beneficiação e essencialmente de conservação por
proprietários e/ou inquilinos, quer divulgando programas especiais,
governamentais e camarários, quer ainda na atribuição de pequenos apoios.
Registamos 43 pedidos de apoio que se baseiam essencialmente na cedência
de materiais para pequenas reparações e com muito sacrifício conseguimos
responder a 18 famílias, ficando a promessa de resolução dos restantes em
2015.
Neste sentido e dada a grande afluência de pedidos de apoio, levamos ao
parecer da Direção Regional da Habitação um projeto que visa permitir aos
proprietários/moradores rentabilizarem os seus bens e paralelamente
conservarem as suas moradias assegurando, assim, uma melhoria da
qualidade de vida e uma imagem cuidada da nossa freguesia. Importa pois,
incentivar a conservação das habitações assegurando a sua efetiva ocupação
em condições mínimas de habitabilidade. O projeto, “Reabilitar a Freguesia”,
implica não apenas intervir no edificado, mas também revitalizar a freguesia,
visando prosseguir com uma estratégia de articulação entre ações de natureza
material e de natureza socioeconómica.
Em resposta e para análise de um possível enquadramento foi feita uma visita
inspetiva pelos técnicos da Direção regional da habitação aos 25 casos que
ficaram por resolver em 2014. Aguardamos, assim, desenvolvimentos sobre a
aceitação e enquadramento deste projeto.

diferentes entidades com responsabilidade em matéria de proteção civil, à
luz dos princípios do Sistema Integrado de Operações de Proteção e
Socorro (SIOPS) e, concretamente no quadro de uma intervenção em caso
de meteorologia adversa. Estiveram envolvidos, na resposta às situações
criadas, os serviços municipais de proteção civil, assim como as
corporações de bombeiros voluntários da ilha, e todas as entidades
representadas nas respetivas comissões municipais de proteção civil. No
âmbito deste Exercício um dos cenários decorreu na nossa freguesia, com
simulacro de evacuações e realojamentos. Encenou-se no Pantanal
(Canada da Cova) uma enxurrada com vários desalojados.
Durante o exercício a Junta de Freguesia disponibilizou todos os meios
disponíveis para a realização do mesmo.

Festa dos AMIGOS
DA BRETANHA
dia 25 de Julho
bilhetes à venda nas
Juntas de Freguesia
até dia 15 de Junho

Instalação TELEFONE
PÚBLICO na freguesia
Desde o passado dia 19 de Maio está disponível
na freguesia um telefone público. Este é mais um
serviço disponível para a população, para o qual
pedimos o seu bom uso e conservação. A PT
Comunicações, na sequência de concurso público,
foi escolhida como prestadora do serviço
universal de postos públicos durante um prazo de
5 anos – com início em 2014 - tendo para o efeito
celebrado com o Estado, um Contrato para a
prestação deste serviço. Assim, para efeitos de
cumprimento do mesmo, a PT obrigou-se a
instalar postos públicos, com base nos limites
administrativos de cada freguesia. É certo que o
serviço poderá não se justificar, numa altura em
que as comunicações estão tão evoluídas, no
entanto cabe-nos (Junta de Freguesia) procurar
implementar e aceitar o máximo de serviços
públicos que possam satisfazer as necessidades da
população. Relativamente ao local onde foi
instalado, foi requisito da PT a instalação em sítio
coberto, de preferência junto da sede da Junta,
uma vez que a sede da junta não dispõe de
alpendre ou recinto coberto com acesso exterior,
o único sítio disponível e satisfazendo as
condições exigidas foi a paragem de autocarros,
aliás situação comum em outras freguesias.

Foi com muito orgulho que
no passado dia 23 de abril,
em representação da nossa
freguesia, recebi das mãos
do senhor Secretario
Regional do Ambiente o
Diploma de Mérito pelo
destaque no concurso EcoFreguesia – Freguesia Limpa
2014. Distinção que premeia
o esforço e o
reconhecimento tanto por
parte da junta de freguesia
como por parte de toda a
população na
implementação e
cumprimento das boas
práticas ambientais.
Durante o ano de 2015,
iremos uma vez mais
desenvolver atividades no
âmbito deste concurso, pelo
que apelamos ao bom senso
e à participação de todos,
para que as boas práticas
ambientais sejam mantidas,
nomeadamente no que
concerne na limpeza de ruas,
ribeiras, separação de
resíduos, entre outras.
De recordar que más
condutas ambientais, como
exemplo o abandono de
resíduos em locais públicos,
são puníveis com coimas por
parte das autoridades,
situações que não nos
inibiremos de denunciar em
prol de uma freguesia
reconhecidamente limpa.

O presidente,
1Duarte Carvalho
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Reunião de Assembleia
24 de abril – Fecho de contas

FEIRA DE CHOCOLATE - 2015 – Mais um
sucesso

No dia 24 de abril, decorreu na sede da junta de freguesia a reunião
ordinária de assembleia, onde foi apresentada a conta de Gerência do
ano 2014, a qual foi aprovada por unanimidade, bem como os
documentos provisionais do exercício:

O sucesso das edições anteriores e principalmente no ano passado fez com que a
feira de Chocolate fosse novamente uma aposta do Clube de Jovens REVIVER.
A imaginação dos nossos jovens combinada com a arte chocolateira trouxe à nossa
freguesia um fim-de-semana muito diferente recorrendo a recreações das
vivências da Idade Média. Com orgulho registaram a visita de 3000 pessoas.
O Jornal Açoriano Oriental associou-se a esta iniciativa que homenageou o seu
fundador Manuel António Vasconcelos, nosso conterrâneo e os 180 anos do Jornal.
Paulo Simões, Diretor do Jornal, recebeu das mãos do senhor Presidente da Junta
uma distinção oferta da Junta de Freguesia.
No decorrer do fim-de-semana foram muitas as atividades que animaram a Feira,
desde passeios a cavalo, promovidos pela Quinta do Freio, até às atuações do
grupo de tambores “Toca Fixe – Junior” e ainda às danças medievais encenadas por
membros do grupo. A Banda “On” foi igualmente um grande atrativo na feira
animando as tardes e os serões com música alusiva ao tema da feira. Bem-haja a
todos os que fizeram da Feira de Chocolate mais um sucesso e um chamariz para a
freguesia

Saldo da Gerência anterior (2013): 3.422,56 €
Receitas Orçamentais em 2014: 71.314,45 €
Receitas Operações de Tesouraria em 2014: 1.310,66 €
Despesas Orçamentais em 2014: 63.628,44 €
Entregas OT em 2014: 1.366,56
Saldo de Gerência seguinte: 11.052,67 €
Foi feita uma breve retrospetiva do trabalho desenvolvido e
apresentando aos presentes um relatório da atividade do ano 2014.
Salientou-se que o 1.º Semestre decorreu na normalidade, tendo sido
considerado como um período de adaptação em que se concluiu
projetos herdados e deu-se andamento a atividades de gestão corrente
normal. Relativamente ao 2.º Semestre evidenciou-se ficar
essencialmente marcado pela prorrogação dos contratos do pessoal
afeto à junta de freguesia, no âmbito do programa RECUPERAR, que
permitiu dar continuidade ao projeto iniciado no primeiro semestre.
Referiu-se, ainda, que as condições restritivas em termos orçamentais,
não permitiram o desenvolvimento acentuado de outro tipo de
atividades de cariz mais estrutural. Em suma, e não obstante dos
condicionalismos a que o executivo esteve sujeito durante o ano,
considerou-se a atividade durante 2014 com resultados positivos e
promissores.
Foi apresentada e apreciada a 1.ª Revisão Orçamental do Exercício 2015
que resultou essencialmente do acerto do valor atribuído para a
reabilitação da moradia da D.ª Maria dos Anjos Barreira, alvo de
protocolo celebrado com a Direção Regional da Habitação em 2014 e a
decorrer até outubro de 2015 e ainda os apoios recebidos da DROAP
para a aquisição de equipamento informático (1.220,00 €), mobiliário
(2.000,00 €) e realização de obras de conservação na sede (4.094,00 €)
esta foi aprovada por unanimidade.
Ficou aprovado a criação de um instrumento regulamentar de utilização
2015 – Mais um projeto OTJ
do Centro cívico, bem como a cobrança de uma taxa do espaço para
algumas situações previstas no regulamento, que oportunamente farão
Uma vez mais a junta de freguesia submeteu 6 projetos à aprovação
público.
da Secretaria Regional da Juventude, para colocação de 20 jovens ao
abrigo do programa OTLJ – 2015, dos quais 12 ficarão inseridos no
subprograma Ocupação em Férias “Pilar Ativo” e 8 no Subprograma
Jovens Solidários “Pilar solidário” A aprovação dos projetos e seleção
dos jovens é da Responsabilidade da Direção Regional da Juventude e
feita mediante a oferta promovida por cada entidade e mediante as
respetivas candidaturas individuais dos próprios jovens.

Fundo de
financiamento
às freguesias

16.898 EUR

Delegação de
Competências

27.161 EUR

Condições especiais para a nossa
freguesia

Torneio
JUNTOS SOMOS + FORTES

Atlanticoline
Receitas
Próprias

1.700 EUR

As grandes marcas das Grandes Opções do Plano e Orçamento para
2015, seguem uma linha de continuidade do trabalho desenvolvido
até então. Constata-se um esforço de forte redução de custos face
à atual conjuntura económica e às novas competências das
autarquias locais. Por outro lado, é ainda visível o esforço, numa
ainda maior eficácia, sem quebra dos serviços e da sua qualidade,
no que respeita à gestão corrente das despesas da autarquia. Tudo
isto é possível graças a um orçamento realista e rigoroso.

Durante o mês de abril decorreu o Torneio “Juntos Somos + Fortes” patrocinado,
Conhecer, sentir e viver os nossos Açores é uma
entre outros, por esta Junta de Freguesia, com objetivo de valorizar o desporto e a
experiência rica, única e certamente marcante. A simpatia
infraestrutura que dispomos para este fim. O encerramento do torneio contou
das nossas gentes, as belezas naturais inconfundíveis, o
com várias provas desportivas e várias atividades que animaram a freguesia no
património cultural, as nossas festividades, a nossa
Fundo
de do mês de abril. O torneio foi organizado pelo grupo do futebol
último
domingo
gastronomia e o mar que nos separa mas que nos liga
em
parceria
com oàs
grupo de Jovens Pilares Vivos, que juntos provaram mais uma
Financiamento
afetivamente, são bons motivos para redescobrir os
vez que da união nasce a força. Bem-haja a todos os que participaram e
Açores.
Freguesias
organizaram as provas e proporcionaram um dia bem passado.
A empresa Atlânticoline, com o objetivo de contribuir para
a promoção do turismo interno e de corresponder às
expectativas dos seus clientes, tornou, em 2015, mais
atrativa as condições das tarifas para viagens de GRUPOS
institucionais.
A Junta de Freguesia do Pilar em contacto com a empresa
Atlanticoline pude beneficiar destas condições. Consultem
as condições na sede da junta.

Clinica Dentária

Recuperação da Vereda do Outeiro da
Ponte
Devido à falta de apoio para a manutenção do acesso ao Mar pela Vereda
do outeiro da Ponte e ao desgaste provocado pela erosão e pelos invernos
chuvosos, este trilho apresentava grande perigo, pela falta de segurança,
colocando em risco quem o utilizava. Apesar das intervenções, da junta de
freguesia a nível de limpeza e manutenção, tendo em conta os fracos meios
e recursos, não se faziam suficientes para assegurar a clara e eficiente
manutenção e proporcionar a segurança necessária.
Dada a importância da sua recuperação para os frequentadores habituais e
para a população em geral, desde o início do nosso mandato o objetivo foi
a diligenciar junto das entidades competentes para recuperarmos aquele
trilho. A oportunidade surgiu no final do ano passado com assinatura de um
contrato programa de apoio com a Secretaria do Turismo e Transportes.
O início da recuperação do trilho só foi possível agora devido às condições
do tempo. Consistiu essencialmente no alargamento do acesso, colocação
de proteções em madeira tratada, colocação de um deque suspenso para
mirante, manutenção e colocação de degraus ao longo do trilho e
colocação de escada em alumínio no final para acesso à orla.
Estamos cientes de que, este será mais um chamariz de turismo, de
praticantes de pedestrianismo, e pesca, constituído um papel determinante
para o lançamento de mais este produto na oferta turística da nossa
freguesia.
A ambição deste executivo nunca passou, nem passa, pelas grandes obras
de betão, mas sim pelo bem-estar das pessoas que vivem e trabalham
nesta freguesia e os nossos projetos baseiam-se essencialmente nesse
aspeto.

À semelhança do que fizemos com a Clínica Danefisio,
formalizamos mais um protocolo, desta vez com a Clínica
Dentbom. O protocolo assinado, vem permitir aos
habitantes da freguesia o benefício especial de descontos
em consultas, tratamentos e outros serviços da área
dentária. As consultas e tratamentos têm lugar na Clínica
Dentbom nas Capelas, Arrifes, Ponta Delgada, Vila Franca
do Campo ou Povoação. Lembramos que para usufruírem
das condições deste protocolo deverão dirigir-se à Junta de
Freguesia para lhes ser emitida uma prova de residência
para o efeito.
Estas iniciativas, essencialmente na área da saúde, vêm ao
encontro da promessa de dar aos habitantes da freguesia
melhores condições e bem-estar.
Os preços agora protocolados estão disponíveis na junta
de freguesia.

16.668,00 €

Entregas de IRS – 2015
Este ano foram entregues pelos serviços administrativos da Junta
de Freguesia do Pilar 70 declarações de IRS. Esta iniciativa deverá
continuar nos próximos anos de forma a poder garantir às
pessoas uma maior comodidade.
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