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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Através do presente documento informamos a ação desenvolvida pela Junta de 

Freguesia no período de 29 de abril a 12 de junho de 2013.  

A esta informação de actividades anexa-se a informação financeira á data de 31 de maio 

do corrente ano. 

Colocamo-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que nos seja solicitado 

assim como para ouvir sugestões e críticas. 
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INFORMAÇÃO DE ACTIVIDADES 

 

 

INDICE 
 

 

 

PROGRAMAS: 

 

01 – Educação, Infância, Juventude e Acção Social; 

02 – Habitação e Urbanização; 

03 – Rede Viária e Trânsito; 

04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos; 

05 - Actividades 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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OBJECTIVOS 

 
01 – Escola, Educação, Infância, Juventude e Acção social 

01.01 – Escola 

 Continuou-se a apoiar a Escola com o transporte das Crianças que não 

beneficiam do transporte assegurado pela Escola Básica e Integrada; 

 Disponibilizámos a Carrinha Toyota Hiace para o transporte para visitas de 

estudo e encerramento do projeto escolinhas do desporto; 

 Efetuaram-se roças nos parques das Escolas e pequenas reparações na Escola; 

 

 

01.03 – Infância 

 A Junta de Freguesia manteve em funcionamento o ATL da Junta de Freguesia; 

 Foram abertas inscrições para as Férias Fixes 2013. 

 

01.04 – Juventude 

 Colaborámos com o agrupamento de escuteiros cedendo transporte. 

 

01.05 – Apoio a Famílias 

 Em conjugação com a CMH indicámos pessoas para receber as tradicionais 

esmolas do Império dos Nobres; 

 

02 – Habitação e Urbanização 

02.01 – Apoio à Habitação Degradada e Nova Urbanização 

 Ao abrigo dos programas de recuperação de habitação degradada e sinistrados 

do sísmo de 1998 acompanhámos o processo da Srª Maria Olívia Abreu; 

 

02.02 - Embelezamento Urbano 

 Continuou-se a roça e queima de bermas e taludes dos caminhos Municipais da 

freguesia; 
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 Efetuaram-se a roça no parque da escola, no espaço circundante à Junta e na 

terra da Igreja; 

 

02.03 - Limpeza Urbana 

 Procedemos à limpeza regular das áreas públicas (Porto, Zona de Lazer, Parque 

Infantil, Recinto da Igreja e diversos arruamentos; 

 Fez-se a limpeza e transporte a vazadouro de entulhos e terras provenientes de 

deslizamentos provocados pelas chuvas; 

 Fez-se a limpeza de caleiras e esgotos de águas pluviais. 

 

 

02.06 - Parque de Lazer 

 Efetuámos trabalhos de poda dos salgueiros; 

 Efetuámos algumas reparações nas instalações sanitárias; 

 Efetuou-se substituição de lâmpadas; 

 Fornecemos lenha para os grelhadores; 

 Conclusão da construção de arrecadação do bar; 

 Continuação das obras de adaptação da arrecadação da Zona de Lazer a instalação 

sanitária para pessoas portadoras de deficiência motora; 

 

02.07 - Arranjos dos Parques Infantis 

 Efetuou-se roça e manutenção de peças no parque junto ao Porto; 

 

 

03 – Rede Viária e Trânsito 

03.01 – Rede Viária e Trânsito 

 Procedemos a remendagem das Ruas de Algar, Cimo da Granja, Granja e Rua de 

Igreja; 

 Continuámos a roça e limpeza de taludes, bermas e valetas da Freguesia. 
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04– Meio Ambiente e Resíduos Sólidos 

04.01 – Meio Ambiente 

 Participamos nas campanhas concelhias de desratização e à distribuição gratuita 

de raticida segundo as regras definidas; 

 Iniciámos a limpeza em algumas zonas das ribeiras e veios de água. 

 

 

04.03 – Recolha de Sucatas 

 Procedemos á recolha de alguns monstros e lixos. 

 

06 – Instalações e Serviços da Junta 

06.01 - Instalações 

 Manutenção e limpeza das instalações do Pavilhão da Junta com cedência a 

diversas Instituições, Impérios e Particulares; 

 Efetuou-se a pintura exterior da sede da Junta de Freguesia e dos muros; 

 Efetuou-se a pintura de uma porta e de rodapés na sala da segurança social. 

 

06.02 - Secretaria 

 Desenvolvemos as actividades da Delegação de Competências da Câmara 

Municipal na área administrativa. 

 

06.03 – Carrinha Toyota Hiace 

 Efectuámos o transporte das Crianças da nossa Escola; 

 Apoiámos no transporte de Escuteiros do Agrupamento de Escuteiros Marítimos 

da Feteira; 

 Apoiámos pontualmente outros organismos conforme disponibilidade da 

carrinha. 

 

06.04 – Cemitério 

*    Efetuámos limpezas diversas no cemitério. 
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06.05 - Informação 

 Mantemos a colocação de notícias no site da Junta. No dia 21 de maio o novo 

site da Junta de Freguesia (www.feteira.com) perfez três anos de existência 

atingindo cerca de 144000 visitas; 

 Mantivemos o acesso Público à Internet com a reparação e manutenção dos 

computadores que se encontram em sala cedida pela Casa do Povo; 

 

 

07 – Cultura e Festejos 

07.05 – Festejos Tradicionais 

 Apoiámos os Impérios da Freguesia com as licenças para as suas festividades, 

limpezas e pinturas junto aos mesmos antes das festividades. 

 

07.07 – Animação de Verão 

 A Junta está a organizar um evento denominado Feteira em Festa 2012 – 4ª 

Edição com a colaboração das Instituições da Freguesia que tem por objectivo 

animar a Freguesia e quem nos visita no Verão. Este evento realiza-se no 

próximo dia 6 de Julho. 

 

  08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

08.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira 

 Disponibilizámos transporte para as suas actividades. 

 

08.02 – Apoio à Secção do Bote Baleeiro 

 Reunimos diversas vezes com a Secção Baleeira do Clube Naval da Horta e 

colaborámos na definição das provas a levar a efeito e a participar; 

 Foram efectuadas reparações e afinações no bote; 

 Iniciou-se os treinos das tripulações. 

 

08.03 – Férias Fixes 

 Preparação das atividades do Projecto de Férias Fixes/Desportivas, para jovens 

do ensino básico, durante o mês de Julho. 

http://www.feteira.com/
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08.05 - Equipamentos 

 Efetuámos reparação na viatura Izusu da Junta; 

 Efectuámos reparações diversas em máquinas da Junta. 

 

08.06 – Zona Balnear e de Recreio 

 Preparou-se o espaço da zona de lazer da poça da rainha colocando as portas dos 

vestiários e limpezas, colocação da escada de acesso ao mar e o varão de inox de 

acesso á poça; 

 Efetuou-se o melhoramento da piscina natural lateral ao porto e reforço do areal 

com a colocação de mais areia; 

 Foram efectuadas limpezas diversas na Zona Balnear e colocados o lancis para 

delimitação das zonas de estacionamento e banhistas. 

 

09 – Diversos 
 

09.01 – Pavilhão Multiusos / Polivalente da Freguesia 

 Foram efetuadas diversas reuniões com a CMH sobre este assunto; 

 Reunimos com o Senhor Presidente do Governo Regional sobre este assunto; 

 Mais informações serão prestadas no ponto 3 da ordem de trabalhos da 

Assembleia de Freguesia.  

 

09.02 – Pessoal ao Serviço da Junta 

 Além da funcionária administrativa do quadro de pessoal efetivo a Junta contou, 

neste período, com 4 funcionários colocados ao abrigo do programa PROSA da 

Agência para a Qualificação e Emprego da Horta e um funcionário como 

prestador de serviços: 

Quadro de Pessoal ao Serviço 

Categorias Número Obs. 

Assistente Administrativo 1 Quadro 

Capataz 1 Prest.Serv. 

Cantoneiro de Limpeza / Pedreiro 4 PROSA 
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Feteira, 13 de junho de 2013. 

                                                          

                                                               O Presidente da Junta de Freguesia 
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