INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES
(20 de dezembro de 2016 a 15 de abril de 2017)

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

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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JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES
(20 de dezembro de 2016 a 15 de abril de 2017)

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.

3

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA

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 pequenas reparações e roça do parque infantil escola.

01.03 – Infância


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

01.04 – Juventude


Apoiámos o Grupo de Jovens com a cedência de transporte e do projetor de
vídeo/imagem.

01.05 – Apoio a Famílias



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

01.07 – Idosos


Oferecemos um almoço aos idosos do Centro de Dia da Casa do Povo.

02 – Habitação e Urbanização
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.
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02.04 – Toponímia, sinalização turística e de trânsito


Colocámos dois sinais de stop sendo um novo na rua das Courelas e outro
substituído na rua da Granja;



Foi solicitado à CMH a deslocação da passadeira frente à escola para 2 metros
acima da atual localização e retirada da sinalização horizontal (STOP) na
Travessa do Algar pintada pelos funcionários municipais por engano e que após
uma primeira pintura a preto se encontra de novo visível.

02.05 – Muros e passeios


Concluiu-se a construção de muro e passeio com cerca de 130 metros de
comprimento na Rua das Courelas.

02.06 – Zona de Lazer - Parque, Praia e Poça da Rainha


Efetuou-se pequenas reparações do mobiliário urbano;


No cumprimento do Regulamento de Exploração do Bar fez-se a

auscultação das entidades de utilidade pública da freguesia para exploração do
bar tendo-se assinado contrato com o Grupo Desportivo da Feteira.
02.07 - Arranjo do Parque Infantil da Rua da Igreja


Em complemento ao trabalho de requalificação do parque infantil da rua da
Igreja iniciou-se a manutenção das peças deste parque assim como apoio nos
trabalhos.

03 – Rede Viária e Trânsito
03.01 – Rede Viária e Trânsito


Indicámos à CMH as asfaltagens de pequenas entradas e parques de
estacionamento;



Procedemos á limpeza continuada de taludes, bermas e valetas em toda a
Freguesia;
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Foram efetuadas raspagens de valetas nas ruas das Courelas, Cimo da Granja,
Amoreirinhas, Farrobim do Norte, Travessa do Farrobim, Farrobim do Sul,
Canada da Faia e Rua da Granja;



Efetuou-se reparação de uma valeta na Canada da Faia.

04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos
04.01 – Meio Ambiente

No passado dia 25 de março, decorreu na costa da Feteira, mais uma ação de
limpeza e sensibilização ambiental.
Esta iniciativa na qual a Junta de Freguesia da Feteira se associou, decorreu em
simultâneo em três freguesias (Angústias, Conceição e Feteira) no âmbito da
"No More Plastics for the Azores" em parceria com várias entidades, particulares
e com o Navio escola alemão, "Thor Heyerdahl", recentemente atracado no
porto da Horta, do qual aderiram muitos estudantes de várias nacionalidades.
Muito lixo foi recolhido ao longo da manhã, tendo o mesmo sido exposto na
avenida marginal, junto à Rosa dos Ventos, no sentido de despertar a
importância das boas práticas ambientais;


Foi efetuada a limpeza continuada na orla marítima na zona da praia e do porto;



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



Foi efetuada a roça e limpeza de veio de água do Lameiro Grande;



Plantámos 217 azálias nos taludes e bermas de estrada;



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



Mantivemos as visitas de duas em duas semanas às estações para colocação de
veneno.

04.03 – Recolha de Sucatas/Montros Domésticos


Efetuámos recolha e limpeza continuada de monstros domésticos e lixos num
trabalho cada vez maior dadas as dificuldades sentidas pela população para
depósito de monstros e entulhos;
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05 – Atividades Económicas e Turismo

05.02 – Pesca e Recreio Náutico
 Reunimos com a DRAM solicitando licenciamento e apoio financeiro para a
melhoria do nosso Porto, da praia, da poça da rainha e proteção da orla costeira.
05.03 – Lavoura
 Efetuámos roça das bermas e manutenção de sangradouros no caminho vicinal da
Carrasca;
 Solicitámos saibro para cedência de saibro a lavradores;
 Efetuámos limpeza de enxurros vindos de entradas de acesso a pastagens.
06 – Instalações e Serviços da Junta
06.01 – Instalações


Efetuámos manutenção da Balança de Gado;



Efetuámos serviço de manutenção e limpeza das instalações do pavilhão préfabricado da Junta acolhendo gratuitamente diversas iniciativas das instituições
da freguesia assim como de particulares;



Foi reparada e arranjada a betoneira adquirida em 2006 encontrando-se em
excelente estado aumentando assim para duas as betoneiras da junta;



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;
Cooperou-se com a Câmara Municipal, com Departamentos do Governo
Regional e com entidades públicas e privadas;
Atendimento ao público.
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06.03 – Carrinha Toyota Hiace / Carrinha Toyota Dyna e Camioneta Izusu


Efetuámos o transporte das Crianças da nossa Escola com a carrinha Toyota
Hiace e dos Escuteiros assim como outros transportes quando requisitados. A
inspeção desta viatura foi realizada em fevereiro ;



A carrinha Toyota Dyna 150 e a camioneta IZUSU continuam a ser
fundamentais no trabalho desenvolvido por esta Junta. A primeira está na oficina
para revisão e preparação para inspeção e a segunda está com inspeção feita em
janeiro.

06.04 – Cemitério


Efetuaram-se pequenas reparações e manutenção continuada com limpeza do
espaço;



Foi redefinido todo o espaço do cemitério em termos de campas e de expansão
do ossário;



Encomendámos doze tampas para caixas ossárias.

06.05 – Informação


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

07 – Cultura e Festejos
07.02 – XII Concerto de Reis


Levámos a efeito o XII Concerto de Reis, no dia 7 de janeiro, à semelhança do
que tem sido efetuado nos anos anteriores.

07.03 – Apoio às Atividades Culturais


Divulgámos 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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08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer
08.02 – Apoio à Secção do Bote Baleeiro




Iniciámos 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;
Adquirimos 8 coletes novos para a tripulação.

08.03 – CATL e Projeto "Concelho Ativo e Solidário"


Promovemos e dinamizámos as atividades do CATL da Junta de Freguesia.

08.04 - Projeto "Faial, Ilha de Tradições"


Preparámos o Projeto "Faial, Ilha de Tradições" que substituiu o antigo Projeto
de Animação Desportiva e Cultural e promovemos no âmbito da Semana da
Freguesia que decorre de 17 a 23, do corrente mês, o apuramento dos
representantes desta freguesia em diversas modalidades desportivas com a
participação das coletividades (Grupo Desportivo da Feteira, Sociedade
Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, Grupo Folclórico da Feteira, Casa do
Povo da Feteira, Catequese, Agrupamento de Escuteiros da Feteira, Grupo de
Jovens da Feteira e Pároco da Freguesia) para participação nas provas finais
inter-freguesias;

08.05 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira (GDF)


Foi efetuada a roça e limpeza do espaço envolvente ás instalações do GDF;



Foram chumbadas e pintadas ferragens nas janelas da sede / bar do GDF.
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09 – Diversos
09.01 – Estabelecimento de Protocolos
09.01.04 – Presidência e Vice-Presidência do Governo/DROAP/CMH (Edifício
Inter-Geracional da Feteira)


O Presidente da Junta de Freguesia integra a Comissão para acompanhamento
do processo do projeto de construção do edifício inter-geracional da Feteira
tendo participado em diversas reuniões. Neste momento está a ser realizado o
projeto pela Empresa M Arquitetos prevendo-se a entrega do mesmo para
licenciamento municipal em abril ou maio. O programa funcional foi aprovado
pelo governo regional após reuniões realizadas entre a Comissão, a CMH, o
Projetista e a Direção Regional da Solidariedade Social. Após aprovação do
mesmo espera-se poder desenvolver procedimentos concursais para a empreitada
de construção;


Foi efetuada candidatura a apoios da DROAP para aquisição de programas
informáticos.

09.02 – Outros
09.02.04 – Reuniões e Visitas
 O Presidente, o Secretário e o Tesoureiro 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 SRTOP.
09.02.06 – Pessoal ao serviço da Junta
 Além da funcionária administrativa a Junta contou com 8 colaboradores, sendo
um Encarregado de Pessoal, 6 homens colocados ao abrigo do programa
PROSA/RECUPERAR da Agência para a Qualificação e Emprego da Horta e 1
condutora e monitora no CATL.
09.09 – Candidaturas ao PRORURAL / ADÉLIAÇOR
A candidatura da Junta de Freguesia a apoio para substituição da viatura Toyota
Hiace, que se encontra em fim de vida útil para transporte de crianças, foi
indeferida uma vez que o governo regional considera que a carrinha atribuída à
Casa do Povo da Feteira é suficiente para a nossa freguesia.
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A candidatura para aquisição de um palco móvel foi aprovada mas por falta de
verba disponível na rubrica acabou indeferida. Neste momento está-se a estudar
da possibilidade de nova candidatura através de outra rubrica.
A candidatura para edição e publicação de Livro da Freguesia foi aprovada
estando o Livro em elaboração.

Feteira, 15 de abril de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira
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