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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Conforme alínea v) do nº 1 do artº 18º e para efeitos da alínea e) do nº 2 do artº 9º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, informo os membros do Órgão Deliberativo, da nossa 

Freguesia, sobre as principais atividades desenvolvidas pelo executivo para que possam 

ter uma visão global do trabalho desenvolvido. 
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INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES 
(18 de dezembro de 2013 a 23 de abril de 2014) 

 
 
PROGRAMAS: 

 

01 – Educação, Infância, Juventude e Ação Social; 

02 – Habitação e Urbanização; 

03 – Rede Viária e Trânsito; 

04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos; 

05 - Atividades Económicas e Turismo; 

06 – Instalações e Serviços da Junta; 

07 – Cultura e Festejos; 

08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer; 

09 – Diversos. 
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01 – Escola, Educação, Infância, Juventude e Ação social 

 
01.01 – Escola 

• Apoio com transporte para visitas de estudo; 
• Apoio com a disponibilização da rede wireless; 
• Apoio com reparações e roça do parque infantil escola; 
• Pequenas reparações em janelas, portas e WC’s. 
 
 

01.03 – Infância 

• Mantivemos aberto o ATL da Junta e o parque infantil foi alvo de roças, 
reparações e pintura dos equipamentos. 

 
 

01.04 – Juventude 

• Apoiámos a CMH na organização do Fórum da Juventude. 
 

 
01.05 – Apoio a Famílias 

• Efetuámos pedidos de redução de tarifa de pagamento de água; 
• Efetuámos pedidos de madeira para famílias; 
• Efetuámos pedidos de apoios para pequenas obras. 

 

 

01.06 – Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência 

• Conforme planeado, a pedido desta Junta, a delegação da DRTT instalou 
parques de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência perto da Junta 
de Freguesia e Igreja; 

• Efetuámos melhoria da rampa, do lado do mar, de acesso do espaço antigo para 
o mais recente da zona de lazer; 

• Efetuámos melhorias para acesso de pessoas portadoras de deficiência motora ao 
grelhador da zona de lazer antiga. 

 
01.07 – Idosos 

• Apoiámos na criação de um grupo de voluntários (Avós, Pais e Netos) para 
colaborar em atividades e serviços de apoio aos idosos e ao Centro de Dia da 
Casa do Povo; 
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02 – Habitação e Urbanização 

 
02.01 – Apoio à Habitação Degradada 

• Reunimos com a DRH para inteirarmo-nos dos processos relativos á habitação 
degradada e habitação social; 
 

• Acompanhámos junto da SPRIH os últimos processos de reconstrução relativos 
ao realojamento decorrente do sismo de 1998; 
 

• Reunimos com a SPRIH no sentido de proceder-se à demolição das habitações 
em ruínas que colocam em perigo a circulação dos transeuntes e acautelamento 
das fachadas das casas da Lajinha. Inserido numa empreitada de demolição de 
35 habitações em diversas freguesias em breve serão demolidas 7 habitações na 
nossa freguesia e mantidas duas fachadas de casas da Lajinha; 

 
 

 

02.03 – Limpeza Urbana 

• Procedemos à limpeza regular da terra da igreja, parques da zona de lazer, 

parques infantis, espaço circundante da Junta e Casa do Povo; 

• Fez-se a limpeza e transporte a vazadouro de enxurros, entulhos e terras; 
 

 
 
02.04 – Toponímia e sinalização turística 

• Após reparação procedemos à recolocação da placa de entrada na nossa 

Freguesia na Rua das Courelas. 

 

02.05 – Muros 

• Colocou-se lancil e construiu-se passeio junto ao muro recentemente construído 
pela Junta na Rua das Courelas; 

• Construiu-se muro em blocos na Rua do Cimo de São Pedro, abaixo da casa do 
Sr. António “Casaca”; 

• Construiu-se muro em blocos na Rua da Granja, perto da casa do Sr. Angelino 
Santos; 

• Fez-se alargamento de estrada junto ao Império da Portela e iniciou-se a 
construção de muro que se encontra quase concluído. 
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02.06 – Zona de Lazer - Parque, Praia e Poça da Rainha 

• Efetuou-se trabalhos de poda dos salgueiros e substituição das canas de suporte 
destes; 

 

• Efetuou-se lavagem dos muros do Parque de Lazer e pintura das instalações 
sanitárias com arranjo destas; 

 

• Procedeu-se à substituição de algumas ferragens e reparação e pintura de grande 
parte das existentes; 

 

• Efetuou-se pequenas reparações do mobiliário urbano, dos grelhadores e da 
iluminação; 

 
• Procedeu-se á instalação das mesas e grelhadores; 
 

• No cumprimento do Regulamento de Exploração do Bar fez-se a auscultação das 

entidades de utilidade pública da freguesia para exploração do bar tendo recaído a 

escolha e assinatura de contrato com o Grupo Desportivo da Feteira por ter 

apresentado a proposta mais vantajosa; 

• Construi-se passeio junto ao Bar para facilitar a circulação de pessoas com 
mobilidade reduzida; 
 

• Melhorámos aa rampa do lado do mar a fim de facilitar a circulação de pessoas 
com mobilidade reduzida; 
 

• Limpeza continuada do areal, e restante orla costeira; 
 

• Realizou-se trabalhos de reparação e pintura dos tetos do WC’s da zona de lazer. 
 

 
02.07 - Arranjo do Parque Infantil 

• Iniciou-se a manutenção das peças do Parque Infantil e processo de aquisição de 
mais um equipamento; 

• Efetuaram-se reparações das instalações sanitárias. 
 

 

03 – Rede Viária e Trânsito 

 
03.01 – Rede Viária e Trânsito 

• Acompanhamos as obras de reabilitação do caminho Municipal do Farrobim do 
Sul e zelamos junto da CMH pela asfaltagem em próxima empreitada do 
Farrobim do Norte e Canada da Faia; 
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• Indicámos à CMH as asfaltagens de pequenas entradas e parques de 
estacionamento; 

 

• Proceder á limpeza continuada de taludes, bermas e valetas em toda a Freguesia; 
 

• Procedemos à queima química em valetas de diversas ruas (Farrobim do Sul, 
Farrobim do Norte, Travessa do Farrobim, Travessa do Pedregulho, Canada da 
Faia, Canada da Igreja, Rua da Igreja, Lameiro Grande e Courelas). 

 
 
04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos 

 
04.01 – Meio Ambiente 

• Colaborámos com a iniciativa de sensibilização ambiental e limpeza promovida 
pela “Surfrider Foundation Europe – Azores” realizada no passado dia 30 de 
março, no porto e areais laterais ao porto, que contou com mais de 40 
voluntários. Vamos colaborar na iniciativa a promover no âmbito da “No More 
Plastics for the Azores” que se realizará no próximo dia 4 de maio na costa da 
Lajinha e Poça da Rainha; 
 

• Foi limpo o veio de água junto á casa do “Sr. Padre Nosso”; 
 

• Distribuímos gratuitamente raticida, segundo normas e instruções recebidas pelo 
Serviço de Desenvolvimento Agrário; 

• Mantemos as visitas de duas em duas semanas às estações para colocação de 
veneno; 

 

• Solicitámos o agendamento do assunto de redefinição da distribuição de veneno 
e cedência de estacões rateiras a particulares para uma próxima reunião da CMH 
com as Juntas. 

 

 
04.02 – Resíduos Sólidos 

• Procedemos à manutenção de proteções para os recipientes de recolha de 
resíduos sólidos com a pintura de suportes na Rua da Igreja, Lajinha e Estrada 
Regional; 

• Substituímos alguns contentores de lixo avariados.  
 
04.03 – Recolha de Sucatas/Montros Domésticos 

• Efetuámos recolha continuada de sucatas e monstros domésticos. 
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05 – Atividades Económicas e Turismo 

 

05.02 – Pesca e Recreio Náutico 

• Reunimos com a DR Pescas e DRAM sobre a melhoria do nosso Porto e proteção 
da orla costeira. Solicitámos à DR Pescas apoio para a reabilitação rampa do 
Porto da Feteira que ficou danificada durante o Inverno; 

 
 

 
05.03 – Lavoura 

• Efetuámos manutenção no caminho vicinal de acesso às antenas da Rádio Naval; 
 

• Solicitámos saibro para cedência de saibro a lavradores; 

• Efetuámos limpeza de enxurros vindos de entradas de acesso a pastagens. 
 

 
05.04 - Turismo 

•  Continuámos a limpeza do nicho de metralhadoras; 
 

 

06 – Instalações e Serviços da Junta 

 
06.01 – Instalações 

• Efetuámos manutenção da Balança de Gado tendo a mesma sido inspecionada 

pelo INOVA; 
 

• Efetuámos serviço de manutenção e limpeza das instalações do pavilhão pré-
fabricado da Junta acolhendo gratuitamente diversas iniciativas das instituições 
da freguesia; 
 

• Foi efetuada limpeza continuada das instalações sanitárias junto á Igreja. 
 

 

06.02 – Secretaria 

• Desenvolvemos as atividades da Delegação de Competências da Câmara 
Municipal na área administrativa; 
 
 

• Cooperamos com a Câmara Municipal, com Departamentos do Governo 
Regional e com entidades públicas e privadas. 
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06.03 – Carrinha 

• Efetuámos o transporte das Crianças da nossa Escola; 

• Apoiar o Grupo Desportivo da Feteira no transporte exporádico de atletas do 
futsal feminino; 
 

 
06.04 – Cemitério 

• Efetuaram-se pequenas reparações e manutenção continuada com limpezas e 

queima química; 

• Encomendámos seis tampas para caixas ossárias. 

 
06.05 – Informação 

• Continuámos a melhorar e a dinamizar o sítio da Junta de Freguesia na Internet e 
no Facebook publicitando as atividades da Junta e da Freguesia em geral; 

 

• Mantivemos o acesso Público à Internet com a manutenção dos computadores 
que se encontram em sala cedida pela Casa do Povo; 

 

• Encomendámos um modem e uma antena para melhoria da rede “Wireless” na 
freguesia. 

 
 
07 – Cultura e Festejos 

 

07.02 – IX Concerto de Reis 

• Levámos a efeito o IX Concerto de Reis, no dia 4 de janeiro, à semelhança do 
que tem sido efetuado nos anos anteriores. 

 

07.03 – Apoio às Atividades Culturais 

 

• Divulgámos e iniciativas das entidades da Freguesia; 
 

 

07.08 – Iluminação de Natal 

• Mantivemos a iluminação e decoração natalícia na freguesia durante a quadra 
natalícia de passagem de ano até aos Reis. 
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07.10 – Marcha de S. João 

• Incentivámos o reaparecimento da marcha de S. João da Feteira que este ano 
estará a cargo do Grupo “Avós, Pais e Netos”. 

 
 

08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

 

08.02 – Apoio à Secção do Bote Baleeiro 

• Efetuámos a manutenção do bote baleeiro “Srª da Guia”, desta Junta; 
• Efetuámos reuniões com a Secção de Botes Baleeiros do Clube Naval da Horta e  

com a Comissão do Património Baleeiro. 
 

 
08.03 – ATL e Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 

• Promovemos e dinamizámos as atividades do ATL da Junta de Freguesia. 
 
 
08.04 - Projeto "Faial, Ilha de Tradições" 

• Participámos no Projeto "Faial, Ilha de Tradições" que substituiu o antigo 
Projeto de Animação Desportiva e Cultural e promovemos no âmbito da Semana 
da Freguesia o apuramento dos representantes desta em diversas modalidades 
desportivas com a participação das colectividades (Grupo Desportivo da Feteira, 
Grupo Folclórico da Feteira, Casa do Povo da Feteira, Catequese, Grupo Avós, 
Pais e Netos e Pároco da Freguesia) para participação nas provas finais inter-
freguesias; 

 

 
09 – Diversos 

 
09.01 – Estabelecimento de Protocolos 

 
09.01.04 – Presidência e Vice-Presidência do Governo/DROAP/CMH (Polivalente) 

• Continuámos as reuniões com a CMH e proprietários de terrenos para a 
aquisição dos mesmos, elaboração de projeto e construção do Polivalente da 
Freguesia da Feteira. Tendo-se esgotado a possibilidade de aquisição a CMH vai 
iniciar procedimentos para expropriação de parte dos terrenos e permuta de 
outro. 
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09.02 – Outros 
 

09.02.02  – Aquisição de moinhos 

•  Efetuámos contato e acordo aquisição do moinho da Portela e para apoios para 
aquisição dos moinhos da Freguesia. 

 
09.02.03  – Aquisição de Casa para Museu 

•  Solicitámos à DRH a cedência de uma habitação da Região à Freguesia para 
instalação de museu. 

 

09.02.04 – Reuniões e Visitas 

• O Presidente, o Secretário e a Tesoureira participaram em diversas reuniões e 
eventos; 

 

• Foram feitas diversas visitas na freguesia. 
 

09.02.05 – Apoios à Junta 

• Na ação desenvolvida pela Junta contámos com o apoio da Câmara Municipal, 

Serviços Florestais e Delegação da DRTT. 

 

09.02.06 – Pessoal ao serviço da Junta 

• Além da funcionária administrativa a Junta contou 6 colaboradores, sendo um 
Encarregado de Pessoal, 2 homens colocados ao abrigo do programa PROSA, 2 
homens ao abrigo do programa RECUPERAR e 1 condutora e monitora no ATL. 

 

 Feteira, 23 de abril de 2014 

 
 

O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira 

 


