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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Através do presente documento tentamos informar, os membros do Órgão 

Deliberativo da nossa Freguesia para que possam ter uma visão global do serviço 

desenvolvido pelo seu Órgão Executivo. 

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

solicitado. 

Contamos convosco… 
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INFORMAÇÃO DE ACTIVIDADES 
(21 de dezembro de 2011 a 13 de abril de 2012) 

 
 
 
 
 
PROGRAMAS: 

 

01 – Educação, Infância e Juventude; 

02 – Acção Social; 

03 – Habitação e Urbanização; 

04 – Resíduos Sólidos; 

05 – Meio Ambiente; 

06 – Cultura e Festejos; 

07 – Desporto, Tempos Livres e Lazer; 

08 – Rede Viária e Trânsito; 

09 – Actividades Económicas e Turismo; 

10 – Instalações e Serviços da Junta; 

11 – Diversos. 
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01 – Educação, Infância e Juventude 

 
01.01 – Escolas 

• Efectuaram-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; 

 

• Efectuaram-se roças nos parques das escolas. 

 

01.02 – Educação - Acesso Publico à Internet 

• Manteve-se aberto o Posto Público de acesso à Internet colocados numa sala da 
Casa do Povo. 

 
01.03 – Juventude 

• Efetuámos inscrição de projetos para o Programa OTLJ 2012 para dar ocupação 

aos jovens e também estes poderem colaborar com a Freguesia. 

 
03 – Habitação e Urbanização 

03.01 – Apoio à Habitação Degradada 

• Apoio a sinistrado por fogo na sua residência no Cimo de São Pedro com 
trabalhos de limpeza e de eletricidade; 
 

• Reunião com Vice-Presidente da CMH e com empreiteiro para início de 
trabalhos de apoio a recuperação de habitação sinistrada por fogo no Farrobim 
do Norte. 

 

03.02 – Embelezamento Urbano 

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

 

• Efectuaram-se diversas roças nos parques das escolas, no espaço circundante à 
Junta e na terra da Igreja; 
 

• Pintura das ferragens do poço de maré. 
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03.03 – 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. 

 

03.05 – Iluminação 

• Desmontou-se iluminação de Natal na Junta de Freguesia, na recta da Feteira, no 
relvão frente ao bairro, no coreto das Grotas, no Farrobim e na Cruz da Portela; 
 

• Por solicitação da CMH e em colaboração fez-se o acompanhamento de técnicos 
camarários para verificação dos candeeiros de iluminação pública a retirar nas 
diversas ruas da freguesia. 

 

03.06 – Parque de Lazer 

• Início dos trabalhos de limpeza poda e escoramento dos salgueiros; 
 

• Assegurámos a abertura e limpeza das instalações sanitárias; 

• Asseguramos a limpeza dos contentores do lixo; 

• Substituição de lâmpadas; 

• Efetuou-se reparação e pintura de mesas do Parque de Lazer; 

• Efetuámos o concurso para Exploração do Bar e foi assinado contrato com o 

Grupo Desportivo da Feteira. 

 

03.07 – Arranjo do Parque Infantil 

• Efectuaram-se diversas roças e limpezas continuadas do parque; 

• Efectuou-se a limpeza continuada das instalações sanitárias; 

• Foram efetuadas pequenas reparações e conservação dos equipamentos; 

 
 
04 – Resíduos Sólidos 

 
04.01 – Proteções para Contentores 
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• Instalação de 6 proteções metálicas para contentores (cimo da granja, algar, 

courelas, portela, cruz da portela e travessa de são pedro); 

• Em colaboração e a pedido da CMH fez-se uma redistribuição de contentores de 

lixo na freguesia. 

 

04.02 – Recolha de Sucatas 

• Informou-se a Câmara Municipal indicando locais para recolha de sucatas ou 
monstros domésticos; 

 

• Os funcionários da Junta fizeram também recolha de sucatas e monstros 
depositando-os em espaço da CMH. 
 

04.02 – Outros 

• Participação em formação, instalação de oleão na garagem da junta e contentor 
com bacia de retenção fora da garagem para recolha de óleos alimentares usados. 

 
05 – Meio Ambiente 

 
• Limpeza e transporte a vazadouro de entulhos das ribeiras; 

• Foram efectuadas roças em diversos troços de encostas de ribeiras encontrando-

se neste momento quase todas limpas; 

• Limpeza com transporte a vazadouro de entulhos de veio de água da zona do 

extremo; 

• Limpeza de aquedutos nos matos das Amoreirinhas; 

• Visita com os Serviços Florestais e DR Ambiente à zona das lagoas artificiais 

pois é nesse local que está a origem do problema de desvios de águas para a 

Feteira que tem levantado diversos problemas de enxurros e inundações. 

Aguardamos resposta da DRA sobre trabalhos a desenvolver; 

• Construção de novo aqueduto na rua do Algar com tubo de esgoto para o veio de 

água do algar de maior diâmetro a fim de escoar mais água proveniente da 

estrada;  

• Construção de muretes para contenção de água do veio de água situado entre a 

Estrada Regional e a Rua da Igreja; 
 

• Limpeza de poços, abertura e reparação de sangradouros nos caminhos vicinais. 
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06 – Cultura e Festejos 

 
06.01 – Actividades Culturais 

 
•  Levámos a efeito a VII Festa de Reis com a colaboração da Filarmónica Nova 

Artista Flamenguense. 
 

• Levámos a efeito o Projecto de Animação Desportiva e Cultural 2012 com a 

participação das coletividades (Grupo Desportivo da Feteira, Sociedade 

Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, Grupo Folclórico da Feteira, Grupo de 

Escuteiros Marítimos da Feteira e Casa do Povo da Feteira. 

 
 
07 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

 
07.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira 

• Foi disponibilizado transporte para os/as jogadores/as em actividade no Clube 
nos escalões de formação e seniores femininos. Pontualmente colaborou-se 
também com o escalão de seniores masculinos; 
 

• Efetuámos o caiamento da tribuna do campo de futebol, de dois bicos de empena 
do edifício sede assim como de outras zonas do mesmo edifício. Foi efetuada 
pintura geral da tribuna, bancos de suplentes e exterior da sede do GDF; 

 

• Foram feitas diversas roças e queima de ervas nas imediações do Grupo 

Desportivo. 

 

07.02 – Secção do Bote Baleeiro 

• Participou-se em reunião com a secção baleeira do CNH;  

• Início da reparação/manutenção do nosso bote (Sr.ª da Guia) nas instalações do 

Império da Caridade. 

 

07.03 – Equipamentos 

• Efectuou-se a manutenção dos computadores do Posto Público de Internet; 

• Efectuou-se uma revisão da camioneta IZUSU e pequenas reparações/pinturas; 
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• Efectuou-se uma revisão da Toyota Dyna e pequenas reparações/pinturas; 

• Efectuou-se uma revisão da Toyota Hiace; 

• Efetuou-se obras de reparação no pavilhão da junta em redor do interior de todo 

o pavilhão com a colocação de lambril em cimento; 

• Manutenção e cedência a diversas entidades do pavilhão da Junta e respectiva 

manutenção. 

 

07.04 – Zona Balnear e de Recreio 

• Efectuou-se limpeza, por diversas vezes, da zona do porto e areal lateral ao 
mesmo e costa entre a ribeira e o porto. 

 

 

08 – Rede Viária e Trânsito 

* Considerando o atraso que se verifica no asfaltamento da Rua Padre Manuel Madruga 
onde estava previsto a sua conclusão para Novembro de 2011 e consequente atraso na 
programação e execução de outras vias o Presidente da Junta de Freguesia da Feteira 
reuniu com o Vice-Presidente da CMH para análise e ponto de situação. 
Relativamente ao asfaltamento da Rua Padre Manuel Madruga o mesmo será efetuado 
ainda em 2012. O atraso deveu-se ao fato da empresa que deveria ter efetuado a obra 
não ter tido essa capacidade e ter sido efetuada nova adjudicação desta feita á AFA-
Açores. 
Segundo informação do Senhor Vice-Presidente ainda este ano será lançado a concurso 
o asfaltamento do troço do Farrobim do Sul até ao Café Carvalho (Sr. Hernani). A 
execução física desta obra está prevista para o primeiro semestre de 2013. 
Ainda segundo informação do Senhor Vice-Presidente da CMH é intenção do 
Município lançar concurso em 2013 para o asfaltamento do Farrobim do Norte e 
Canada da Faia (do Café Carvalho até á Estrada Regional). 
 

• Procedeu-se ao início das remendagens nas Ruas da Freguesia; 

• Procedeu-se ao início da roça e limpeza de taludes, bermas e valetas da 

freguesia; 

• Limpeza de deslizamentos de terras para a estrada; 

• Na continuação do acordado com o Sr. Delegado da SRCTE acompanhámos o 
projecto da execução física do embelezamento da rotunda da Feteira; 
 

• Também na continuação do acordado com o Sr. Delegado da SRCTE 
acompanhámos e colaborámos na execução de passeios na estrada regional; 
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• Instalou-se mais cerca de 40 metros de proteções metálicas em diversas zonas da 
Rua da Granja. 
 

 
09 – Actividades Económicas e Turismo 

 

09.01 – Lavoura 

• Efetuou-se diversos arranjos nos caminhos vicinais com a colaboração de alguns 
lavradores, abertura e limpeza de poços sumidouros, limpeza e abertura de 
sangradouros; 
 

• Disponibilizou-se 4 camiões de saibro a lavradores. 

 

 
10 – Instalações e Serviços da Junta 

 
10.01 – Secretaria 

• Desenvolvemos as actividades 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. 

 

10.02 – Carrinha 

• Efectuou o transporte das crianças do 1º Ciclo; 

• Apoiou-se o GDF com transporte para treinos dois dias por semana para os 
escalões de formação e ainda para as seniores femininas e jogos ao sábado ou 
domingo;  

 
 

• Efectuou-se transporte dos Escuteiros ao sábado à tarde e para actividades dos 
mesmos. 

 
 

 

10.03 – Carrinha Dyna e Camioneta 

• A carrinha Toyota Dyna 150 e a camioneta IZUSU continuam a ser 
fundamentais no trabalho desenvolvido por esta Junta. 
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10.04 – Cemitério 

• Efectuaram-se pequenas reparações e efectuou a manutenção continuada; 

 

10.05 – Informação 

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

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

 
 
11 – Diversos 

 
11.01 – Pavilhão Multiusos / Polivalente da Freguesia 

• Foram efetuados diversos contactos e reuniões com a CMH assim como troca de 
diversa correspondência com o promotor do empreendimento do Algar (Sr. 
Fernando Feijão). Este ponto será desenvolvido no ponto 5 da ordem de trabalhos 
conforme edital. 

 
 

11.02 – Pessoal ao serviço da Junta 

• Além da técnica administrativa a Junta contou com mais 7 colaboradores, sendo 
um capataz e 6 funcionários colocados ao abrigo do programa PROSA da 
Agência para a Qualificação e Emprego da Horta. 

 
 

11.03 – Reuniões e Visitas 

• O Presidente, a Secretária e o Tesoureiro participaram em diversas reuniões e 
eventos; 

 

• Foram feitas diversas visitas na freguesia 
 
 

 

 

11.04 – Apoios à Junta 

• Na acção desenvolvida pela Junta contámos com o apoio em maquinaria da 
Câmara Municipal e da Delegação da SRHE e Serviços Florestais. 

 
 

 

11.06 – Desratização 
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• Construiu-se mais 8 estações rateiras a fim de apertar o anel de estações rateiras 
que circunda a freguesia;  
 

• Efectuou-se desratização na freguesia em localizações pontuais com o pessoal da 
Junta; 
 

• Efectuou-se quinzenalmente 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, 13 de abril de 2012. 

 

 

 

 O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira 

 


