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ORGÂNICA
Divisão de Gestão de Infraestruturas e Logística

Serviço de Infraestrutura e Logística
Setor de Manutenção de Edifícios Escolares, Municipais e Mercados
Setor de Parque Auto e Máquinas
Setor de Infraestruturas Elétricas
Serviço de Ambiente e Vias
Setor de Manutenção de Zonas Balneares, Zonas Verdes e Cemitérios
Setor de Manutenção de Recintos Desportivos
Setor de Manutenção de Estradas, Bermas e Fontes Cibernéticas
Setor de Execução de Empreitadas
Setor de Gestão da Marina
Projeto de Erradicação de Térmitas
Plano Municipal de Desratização
Projeto LIFE
Serviço Municipal de Proteção Civil
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Serviço de Infraestruturas e Logística:
Setor de Manutenção de Edifícios Escolares, Municipais e Mercados
 Intervenções de manutenção pontuais em escolas;
 Intervenção de pinturas, serviços de carpintaria, canalização:
o

Escola da Casa da Ribeira;

o

Escola de Santa Luzia;

o

Escola Padre Lino Fagundes – Lajes:

o

Escola da Aldeia Nova – Lajes:

o

Escola do Porto Martins.

 Reparação e manutenção das Zonas Balneares do concelho;
 Intervenções de manutenção e reparação em casas de habitação social;
 Intervenções e reparações em edifícios e instalações camarárias e outros;
 Reparação e manutenção de mobiliário urbano (e.g. bancos, mesas e cinzeiros).
Setor de Parque Auto e Máquinas
 Inspeções e reinspecções das viaturas camarárias;
 Manutenção/reparação de diversas viaturas camarárias;
 Colaboração no transporte de munícipes, solicitados por diversas entidades,
sobretudo escolas do ensino primário;
 Transporte solicitado por colaboradores da CMPV, Gabinete de Ação Social e
Reabilitação, Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro, Cooperativa Praia Cultural;
 Intervenções com máquinas em situações diversas;
 Reparação/manutenção de mobiliário urbano a nível de serralharia;
 Remoção/colocação de rede em diversas escolas, campos de jogos municipais,
Estádio Municipal;
 Transporte de material diverso.
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Setor de Infraestruturas Elétricas
 Colocação/Remoção e manutenção de iluminarias e postes, nomeadamente a
iluminação de natal, Festas da Praia e eventos;
 Apoio em diversos eventos desportivos e culturais;
 Verificação e resolução de problemas em instalações elétricas em diversos
edifícios camarários;
 Manutenção de instalações elétricas em casas de habitação social;
 Reparação/manutenção de bombas de rega e fontes cibernéticas;
 Apoio em diversos eventos desportivos e culturais.
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Serviço de Ambiente e Vias:
Setor de Manutenção de Zonas Balneares, Jardins, Zonas Verdes e Cemitérios
 Manutenção e gestão de plantas ornamentais nas estufas;
 Disponibilização de flores para plantio e ornamentação a Juntas de Freguesia e
entidades externas;
 Plantação, rega, manutenção e ornamentação dos diversos espaços verdes
municipais, canteiros e floreiras;
 Podas de árvores;
 Logística, manutenção e preparação da época balnear;
 Apoio na logística de provas de patinagem na Zona Verde;
 Manutenção e funcionamento do Cemitério Municipal.
Setor de Manutenção de Recintos Desportivos
 Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos e envolvente;
 Acompanhamento e apoio na logística de eventos desportivos pontuais e regulares;
 Normal funcionamento dos recintos desportivos municipais, campos e pavilhões;
 Inicio ao novo viveiro de apoio ao relvado municipal;
 Serviços de podas e limpezas nas áreas adjacentes ao Estádio Municipal;
 Fixação de redes nas balizas de futebol de sete;
 Descompactação de relvados sintéticos;
 Avaliação e Manutenção dos sistemas de rega dos sintéticos;
 Transporte de material desportivo.
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Setor de Manutenção de Estradas, Bermas e Fontes Cibernéticas
 Remoção de ervas e aplicação de herbicida em arruamentos do concelho;
 Manutenção, colocação e remoção de sinais nas vias municipais;
 Intervenções de reparação em vias municipais e colocação/reposição de asfalto em
vias municipais;
 Colocação de tout-venant em vias secundárias municipais e reposição de
bagacina;
 Pintura e marcação de faixas de rodagem, passadeiras, linhas de estacionamento
e outros em vias municipais;
 Limpeza de sumidouros e bermas;
 Limpeza de areias e terra na Marina e parques de estacionamento junto às Zonas
Balneares e Avenida Marginal;
 Recolha de resíduos em diferentes freguesias;
 Manutenção, colocação e remoção de sinalização vertical e espelhos nas vias
municipais;
 Fixação e manutenção de papeleiras;
 Recolocação e arranjo de calçada em várias ruas do centro urbano;
 Rebaixamento de passeios no centro urbano;
 Disponibilização de cancelas para diversos eventos.
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Setor de Execução de Empreitadas
 Transporte, montagem e desmontagem de tendas, estruturas de palco e outros
equipamentos para diversos eventos;
 Disponibilização e transporte de mesas, cadeiras, alcatifas, estrados e outros
mobiliários para diversos eventos;
 Serviços de manutenção de pedreiro, nomeadamente, mobiliário urbano e tampas
de esgotos;
 Trabalhos de pedreiros e carpinteiros em diversas freguesias;
 Colaboração em intervenções em diversas Igrejas/Ermidas do concelho;
 Construção de sumidouros;
 Colocação de rede de retenção no areal da Zona Balnear Praia Grande;
 Elaboração de material de apoio a atividades de sensibilização;
 Colocação de ferros para instalação de rede;
 Reparações na área de espetáculos do Paul da Praia da Vitória;
 Intervenções em muros;
 Limpeza da ribeira na Casa da Ribeira, Fontinhas, São Brás e Lajes;
 Intervenções em passeios no centro urbano;
 Demolição e demolições coercivas de infraestruturas;
 Construção de infraestruturas, como por exemplo sanitários na zona das Estufas
municipais;
 Intervenções em passeios no centro urbano.
Setor de Gestão da Marina
 Subidas e descidas com o pórtico;
 Varagem de embarcações na grua;
 Trabalhos de escritório;
 Montagem/desmontagem da Draga;
 Dragagem;
 Colocação de cloro na rampa;
 Trabalhos de manutenção e reparação de passadiços, estacas, pontes e todo o
equipamento.
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Projeto de Erradicação de Térmitas
 Distribuição de panfletos nas moradias do antigo Bairro dos Americanos para
remoção de madeiras;
 Realização das respetivas vistorias às armadilhas colocadas, para verificação da
atividade das térmitas.
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Plano Municipal de Desratização
 Elaboração do Plano Municipal de Desratização;
 Elaboração de panfleto das boas práticas para o controlo de roedores;
 Elaboração de ficha de levantamento de rodenticida, ficha de registo de locais de
aplicação de rodenticida e ficha de inspeção periódica ao local de aplicação do
rodenticida;
 Distribuição de rodenticida pelas Juntas de Freguesia para a colocação em
espaços públicos;
 Colocação de estações rateiras nas Escolas de Santa Luzia, Fontinhas e Agualva;
 Vistoria às estações rateiras das Escolas de Santa Luzia, Fontinhas.
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Projeto LIFE CWR
 Construção/reconstrução de edifício para implementação do Centro de
Interpretação da Infraestrutura Verde Húmida na Praia da Vitória – Paul da Pedreira
do Cabo da Praia;
 Asfaltagem de troço de via de acesso ao Paul da Pedreira do Cabo da Praia;
 Colocação de passadiços em troço de acesso ao Paul da Pedreira do Cabo da
Praia;
 Demolição de observatório existente no Paul da Pedreira do Cabo da Praia;
 Desaterro de área para aumento da zona húmida do Paul do Belo Jardim;
 Colocação de passadiços de acesso ao Paul do Belo Jardim;
 Construção e colocação de observatório no Paul do Belo Jardim;
 Arranjo de margens do Paul do Belo Jardim;
 Desaterro de área para aumento da zona húmida do Paul da Praia da Vitória;
 Demolição de passagem hidráulica (sobre manilhas) no Paul da Praia da Vitória e
construção de nova em laje de betão;
 Ligação do Braço direito do Paul da Praia da Vitória ao mar;
 Ligação do Braço esquerdo do Paul da Praia da Vitória à rede de pluviais;
 Monitorização diária da avifauna nos três pauis da Praia da Vitória;
 Realização de contagem mensal de indivíduos em período de “baixa-mar” e “preiamar” no Paul da Pedreira do Cabo da Praia;
 Realização de Sessões guiadas de observação de aves nos três pauis;
 Elaboração de cartas de vegetação e inventário das espécies de flora existentes no
Paul da Praia da Vitória;
 Elaboração das cartas de habitats e de comunidades dos pauis da Praia da Vitória,
do Belo Jardim e da Pedreira do Cabo da Praia, bem como determinação das atuais
áreas;
 Georreferenciação, com recurso ao GPS, de pontos de interesse no âmbito da
restauração e da hotelaria presente no concelho da Praia da Vitória, com a
finalidade de elaborar mapas temáticos de apoio aos bird watching;
 Recolha de amostras de briófitos no Paul da Praia da Vitória e Paul da Pedreira do
Cabo da Praia, no âmbito do Estudo da Comunidade de Briófitos;
 Recolha de amostras de água no Paul da Praia da Vitória e Paul da Pedreira do
Cabo da Praia, para análise dos parâmetros físico-químicos da água, em laboratório
externo;
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 Organização e realização de uma apresentação do Projeto LIFE CWR a entidades
relacionadas com a área de Turismo;
 Elaboração de protótipo dos individuais de mesa, com informações sobre o projeto
LIFE CWR, a serem distribuídos pelos restaurantes do concelho da Praia da Vitória;
 Restruturação do Projeto LIFE CWR e recandidatura do mesmo na plataforma eproposal, conforme solicitado pela Comissão Europeia;
 Elaboração e Divulgação da Newsletter do Projeto LIFE CWR;
 Preparação da logística de atividades de sensibilização ambiental;
 Preparação da logística do plantio da espécie Morella faya para construção de uma
“cortina-verde” no Paul da Pedreira do Cabo da Praia;
 Pedido de orçamento diversos;
 Elaboração de placa de informação de obra para colocação no Paul da Pedreira do
Cabo da Praia;
 Gestão diária do portal oficial do Projeto LIFE CWR e página social do facebook.
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Serviço Municipal de Proteção Civil
 Intervenções do Grupo Municipal em ocorrências pontuais, no âmbito da proteção e
da célere reposição da normalidade, de acordo com a sua área de atuação;
preenchimento de ficha-tipo sobre registos de eventos e mapeamento das zonas
sinistradas;
 Parecer técnico ao Terminal de Combustíveis da Praia da Vitória sobre a
elaboração do Plano de Emergência Externo para o risco de acidente grave ou
catástrofe com substâncias perigosas;
 Trabalhos do SMPCPV;
 Presença no simulacro interno de escolas do concelho;
 Elaboração da revisão das Medidas de escolas do concelho;
 Solicitação de esclarecimentos ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros
dos Açores (SRPCBA) sobre o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio (RJSCIE) em Edifícios nos Açores no âmbito da 1.ª categoria de risco aplicado à
Câmara Municipal de Praia da Vitória;
 Elaboração de nota explicativa que visa estabelecer e clarificar as especificidades
do RJ-SCIE após as operações urbanísticas aplicáveis no Município da Praia da
Vitória, de modo a completar o Decreto Legislativo Regional n.º 6/2015/A, de 5 de
março;
 Reunião com a EBI da Praia da Vitória no âmbito da cooperação com as Medidas
de Autoproteção das escolas do 1.º ciclo e jardim-de-infância do concelho;
 Curso de Primeiros Socorros com Suporte Básico de Vida, em cooperação com o
SRPCBA e com o CEFAPA (Centro de Formação da Administração Pública dos
Açores), tendo como destinatários os intervenientes das equipas de segurança
contra incêndio em edifícios municipais, bem como os colaborados em contacto
direto com locais de maior risco e com público mais vulnerável;
 Elaboração de notas de imprensa com a finalidade de informar e avisar os
munícipes, como primeiros agentes de proteção civil, das ações implementadas no
concelho, bem como possibilitar a sustentabilidade para uma melhor preparação
face a eventos suscetíveis de causar acidentes graves ou catástrofes;
 Elaboração de propostas de roll ups sobre a missão da proteção civil municipal e
inventariação de registos fotográficos históricos e atuais sobre ocorrências no
concelho da Praia da Vitória.
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