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➢ Para além de assegurar o expediente normal da Freguesia, esta Junta, através
de Contrato de Prestação de Serviços celebrado com os CTT - Correios de
Portugal, S.A. – Sociedade Aberta, tornou-se numa “loja CTT”, assegurando
assim os serviços de correio e encomendas, o envio e pagamento de vales e
pagamento de serviços.

➢ Em parceria com a Câmara Municipal de São Roque do Pico pretende
realizar trabalhos de reparação e manutenção da rede viária incluindo a
construção de muros e paredes, conservação e manutenção de jardins e
outros espaços ajardinados, limpeza e manutenção das zonas balneares, com
base em protocolos de delegação de competências.

➢ Ainda com base no protocolo de delegação de competências celebrado com a
Câmara Municipal de São Roque, pretende manter aberto o Posto
Multimédia.
➢ Com o apoio da Câmara Municipal de São Roque do Pico pretende proceder
à reparação total e colocação de uma grua adquirida através de doação da
LOTAÇOR, destinada ao porto de pescas da freguesia.

➢ Tratar e manter o cemitério da Freguesia.

➢ Em parceria com a Escola Básica Secundária de São Roque do Pico
assegurar o transporte coletivo das crianças da Freguesia de e para a Escola
Básica1/JI da Prainha.

➢ Pretende continuar a contribuir para a manutenção e dinamização das
instituições da freguesia.
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➢ Em parceria com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo,
pretende limpar e manter desobstruídas todas as ribeiras e grotas existentes
na Freguesia.

➢ Continuar a participar no concurso “Eco-Freguesia, Freguesia Limpa”
organizado pelo Governo dos Açores através da Secretaria Regional da
Energia, Ambiente e Turismo.
➢ Pretende concluir a Obra de Reconstrução do Moinho da Avenida do
Moinho”, candidatura à medida 19 – Apoio ao Desenvolvimento Local de
Base Comunitária LEADER, Submedida 19.2 – Apoio à realização de
operações no âmbito das Estratégias de Desenvolvimento Local LEADER e
intervenção 7.6 – Investimentos associados ao património cultural e natural e
ações de sensibilização ambiental, do Programa de Desenvolvimento Rural
da Região Autónoma dos Açores/PRORURAL+.

Prainha, 03 de novembro de 2020.
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