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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 anexando a 

informação financeira, à data de 30 de novembro, para que possam ter uma visão global 

do trabalho desenvolvido pelo Órgão Executivo da Freguesia da Feteira. 

Esta informação pode ser complementada através da consulta na internet em: 

www.feteira.com 

www.facebook.com/jffeteira 

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

assim como para ouvir sugestões e críticas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.feteira.com/
http://www.facebook.com/jffeteira
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INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES 
(29 de setembro a 19 de dezembro 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 – Educação, Infância, Juventude e Ação Social 

 

01.01 – Escolas 

 Efetuaram-se pequenas reparações na Escola do Algar; 

 Continuou-se a apoiar a escola com o transporte de todas as crianças que não 

beneficiam do transporte assegurado pela Escola Básica e Integrada mediante 

pagamento segundo tabela aprovada em Assembleia de Freguesia. 

 
 

01.02 – Educação 

 Manteve-se aberto o Posto Público de acesso à Internet colocados numa sala da 

Casa do Povo e acesso Wireless à Escola; 

 Manteve-se o ATL em funcionamento; 

 Foram efetuadas pequenas reparações na sala e instalações sanitárias do ATL. 

 

 

 

02 – Habitação e Urbanização 

 

02.01 – Habitação Degradada 

 Encaminhamento para as respetivas entidades de processos para recuperação de 

habitação degradada; 

 Remeteram-se processos à Câmara Municipal da Horta para Pequenos Apoios à 

Habitação; 

 Indicação à CMH de habitações em ruínas que colocam em perigo os 

transeuntes; 

 Acompanhamento da demolição dos prédios em risco efetuados pela DR 

Habitação. 

 

02.02 – Embelezamento Urbano 

 Continuou-se a roça e queima de bermas e taludes de todos os caminhos 

Municipais da Freguesia; 

 Efetuaram-se diversas roças nos parques das escolas, no espaço circundante à 

Junta e na terra da Igreja. 

 

 

02.03 – Limpeza Urbana 

 Procedeu-se à limpeza regular de áreas públicas; 

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

 Fez-se limpeza de caleiras e esgotos de águas pluviais. 
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02.04- Muros e Passeios 

 Efetuou-se alargamento de estrada construído muro e passeio com cerca de 64 

metros de comprimento na Rua das Courelas. 

 

02.05 – Iluminação e Decoração Natalícia 

 Montou-se iluminação de Natal na Junta de Freguesia, na reta da Feteira, no 

Largo das Grotas, no Farrobim e na Cruz da Portela. 

 

02.06 – Parque de Lazer 

 Efetuou-se trabalhos de limpeza poda e escoramento dos salgueiros; 

 Assegurámos a abertura e limpeza das instalações sanitárias; 

 Asseguramos a limpeza dos contentores do lixo; 

 Fornecimento de lenha para os grelhadores; 

 Substituição de lâmpadas; 

 Foram retiradas as grelhas e as mesas da zona de lazer para arrumo durante o 

inverno e para posterior arranjo. 

 

02.07 – Arranjo do Parque Infantil 

 Efetuaram-se diversas roças e limpezas continuadas do parque; 

 Efetuou-se a limpeza continuada das instalações sanitárias; 

 Foram efetuadas pequenas reparações e conservação dos equipamentos. 

 

 

03 – Rede Viária e Trânsito 

 Procedeu-se à roça e limpeza de taludes, bermas e valetas em toda a freguesia; 

 Limpeza de deslizamentos de terras para a estrada. 

 

 

04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos 

 

04.02 – Recolha de Sucatas 

 Procedeu-se à recolha de sucatas e monstros domésticos colocando-os no espaço 

Municipal destinado para o efeito. 
 

 

04.03 – Meio Ambiente 

 Limpeza e transporte a vazadouro de entulhos das ribeiras; 
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 Colaborámos com a iniciativa “No More Plastics for the Azores” na limpeza da 

orla costeira e troço de ribeira; 

 Foram colocadas em alguns locais, placas sinalizadoras da proibição de depósito 

de lixos ou entulhos, assim como de retirar areias da zona da foz da ribeira; 

 Foi efetuado o corte de vegetação e limpeza em diversos troços nas ribeiras no 

Cimo de São Pedro, São Pedro, Granja, Fonte do Rego e entroncamento de 

S.Pedro/Granja à Foz da Ribeira; 

 Foram limpos os veios de água do Lameiro Grande, Laracho, Amoreirinhas, 

Farrobim, Atalaia e Estrada Regional; 

 Limpeza de sarjetas na Canada da Faia, Travessa de São Pedro, Travessa d 

Pedregulho, Atalaia, Grotas, Portela, Estrada Regional e Algar; 

 Manutenção da limpeza de poços e arranjo dos sangradouros nos caminhos 

vicinais. 

 

 

 

05 – Atividades Económicas e Turismo 

 

05.01 – Lavoura 

 Efetuou-se arranjos nos caminhos do Laracho, Poipinha, Carrasca e Atalaia; 

 Disponibilizou-se 6 camiões de saibro a lavradores; 

 Arranjo da balança, roça, queima e limpeza junto à casa da balança. 

 

 

 

06 – Instalações e Serviços da Junta 

 

06.01 – 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. 

 

06.02 – Carrinha 

 Efetuou o transporte das crianças do 1º Ciclo; 

 Efetuou-se o transporte das crianças para o ATL; 

 Apoiámos a Escola com o transporte para visitas de estudo. 
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06.03 – Carrinha Dyna e Camioneta 

 A carrinha Toyota Dyna 150 e a camioneta IZUSU continuam a ser 

fundamentais no trabalho desenvolvido por esta Junta. 

 
 

06.04 – Cemitério 

 Efetuaram-se pequenas reparações e manutenção continuada com limpezas e 

queima química. 

 

06.05 – Informação 

 Mantivemos a colocação de informação no site da Junta de Freguesia; 

 Mantivemos a colocação de informação no facebook da Junta de Freguesia; 

 Mantivemos o Posto de Internet na sala cedida pela Casa do Povo. 

 

 

07 – Cultura e Festejos 

 

07.01 – Atividades Culturais 

 Colaborámos com o INATEL com o transporte de cenários e material para a 

realização de peça de teatro na Sociedade Filarmónica Lira e Progresso 

Feteirense;. 

 Iniciou-se a preparação da X Festa de Reis a realizar no dia 3 de Janeiro. 

 

 

08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

 

08.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira 

. Foi disponibilizado apoio em mão-de-obra e tinta ao GDF para melhoria da sua 

sede social assim como garantida a roça de todo o espaço envolvente às 

instalações do GDF. 

 

08.02 – Seção do Bote Baleeiro 

 Participou-se em reunião com a seção baleeira do CNH;  

 Colaborámos no arrumo dos botes e colocámos o nosso bote (Sr.ª da Guia) nas 

instalações da Fábrica do Peixe. 
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08.03 – Equipamentos 

 A camioneta IZUSU está em reparação (principalmente da caixa) para posterior 

revisão e inspeção em janeiro; 

 Efetuou-se uma reparação, revisão e inspeção da Toyota Dyna em novembro; 

 Efetuou-se uma revisão da Toyota Hiace em setembro; 

 Foi efetuada uma grande reparação à betoneira; 

 Cedência a diversas entidades do pavilhão da Junta e respetiva manutenção. 

 

08.04 – Zona Balnear e de Recreio 

 Efetuou-se limpeza, por diversas vezes, da zona do porto e areal lateral ao 

mesmo e costa entre a ribeira e o porto; 

 Retirou-se balaustrada delimitadora da zona de estacionamento da zona balnear. 
 

 

 

09 – Diversos 

 

09.01 – Polivalente da Freguesia 

 Efetuámos diversas reuniões com a CMH e proprietários dos terrenos a adquirir 

para construção do Polivalente. A CMH já possui autorização para início das 

aquisições tendo já chegado a acordo com dois dos três proprietários. 

 

09.02 – Pessoal ao serviço da Junta 

 Além da funcionária administrativa a Junta contou com 6 colaboradores, sendo 

um Encarregado de Pessoal, 4 homens colocados ao abrigo do programa 

PROSA/RECUPERAR da Agência para a Qualificação e Emprego da Horta e 1 

condutora e monitora no ATL. 

 
 

09.03 – Reuniões e Visitas 

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

eventos das quais destacamos as seguintes:  

Presidente da CMH; Vice-Presidente, Vereadora Ester Pinto, Vereador Filipe 

Menezes, Delegado da SRTT, Diretora Regional dos Recursos Florestais, 

Delegada no Faial da Direção Regional dos Recursos Florestais, Encontro da 

CMH com as Juntas de Freguesia, Adeliaçor, Encarregado de Obras da CMH,  
 

 

 Foram feitas diversas visitas na freguesia. 
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09.04 – Apoios à Junta 

 Na ação desenvolvida pela Junta contámos com o apoio em maquinaria da 

Câmara Municipal e Serviços Florestais. 

 
 

 

09.06 – Desratização 

 Efetuou-se desratização na freguesia em localizações pontuais com o pessoal da 

Junta; 

 Efetuou-se a colocação de veneno nas estações rateiras com registo de consumo 

individualizado; 

 Continuou-se a distribuir veneno conforme indicações do Serviço de 

Desenvolvimento Agrário. 

 

Feteira, 19 de dezembro de 2014 

 O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira 

 

                                                                              

 _____________________________________ 

                                                                    Eduardo Humberto Silveira Pereira 


