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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 no período de 20 de setembro a 21 de dezembro 

de 2012. 

 

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

solicitado. 
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INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES 
(20 de setembro a 21 de dezembro de 2012) 

 
 
 
 
 
PROGRAMAS: 

 

01 – Educação, Infância e Juventude; 

02 – Ação 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 – Atividades Económicas e Turismo; 

10 – Instalações e Serviços da Junta; 

11 – Diversos. 
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01 – Educação, Infância e Juventude 

 
01.01 – Escolas 

• Efetuaram-se pequenas reparações na escola do Algar e no ATL; 

• 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; 
 

• Efetuou-se o transporte de crianças da Escola para atividades; 
 

• Efetuaram-se roças nos parques das escolas; 

• Ofertou-se as crianças do ATL com uma prendinha. 

 

01.02 – Educação - Acesso Publico à Internet 

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

 
 
02 – Ação Social 

 
02.01 – Apoio a Famílias 

• Ofertou-se 35 idosos da nossa freguesia com um sortido de bolachas numa visita 
Natalícia a cada um destes idosos. 

 

 
03 – Habitação e Urbanização 

 
03.01 – Apoio à Habitação Degradada 

• Encaminhamento para as respetivas entidades de processos para recuperação de 
habitação degradada; 

 

• Efetuaram-se processos para Pequenos Apoios à Habitação à Câmara Municipal 
da Horta e pedidos de madeira para o IDSA; 
 

• Acompanhamento junto da SPRIH dos processos pendentes decorrentes do 
sismo de 1998. 
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03.02 – Embelezamento Urbano 

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

 

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

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 
decorrentes de chuvadas; 

 

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

 

03.05 – Iluminação 

• Procedeu-se á reparação e montagem da iluminação de Natal na Junta de 
Freguesia, no relvão frente ao bairro da Feteira, no coreto das Grotas, no 
Farrobim e na Cruz da Portela. 

 

03.06 – 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 posterior arranjo. 

 

03.07 – Arranjo do Parque Infantil 

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

• Efetuou-se a limpeza continuada das instalações sanitárias; 

• Efetuou-se reparação das instalações sanitárias; 

• Foram efectuadas pequenas reparações e conservação dos equipamentos; 

• Foi efetuada manutenção da iluminação. 
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04 – Resíduos Sólidos 

 
04.01 – Proteções para Contentores 

• Procedeu-se á reparação de 2 suportes para contentores; 

• Iniciou-se os trabalhos com vista á deslocalização de dois contentores sitos nas 

Courelas de um lado para o outro da estrada; 

 

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. 

 

 
05 – Meio Ambiente 

 
• Limpeza e transporte a vazadouro de entulhos das ribeiras; 

• Foram efetuadas roças em diversos troços de encostas de ribeiras; 

• Foram limpos os veios de água junto à casa do Sr. Jorge (Estrada Regional), 
ligação da Rua do Algar com a Estrada Regional e Extremo; 

 

• Limpeza de poços, abertura e reparação de sangradouros nos caminhos vicinais. 

 
 
 
06 – Cultura e Festejos 

 
06.01 – Atividades Culturais 

• Iniciou-se a preparação da VIII Festa de Reis a realizar dia 4 de Janeiro; 
 

• Apoiou-se o Grupo Feteira Ativa no “Concurso Faz o Que Sabes 2012”. 
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07 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

 
07.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira 

• Foi disponibilizado transporte para os/as jogadores/as em atividade no Clube nos 
escalões de formação e seniores femininos; 

 

 

07.02 – Seção do Bote Baleeiro 

• Participou-se em reunião com a seção baleeira do CNH e com a nova Direção do 

CNH;  

• Colaborámos no arrumo dos botes. O nosso bote (Sr.ª da Guia) será colocado até 

fim de dezembro nas instalações da Junta Autónoma. 

 

07.03 – Equipamentos 

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

• Adquiriu-se um computador para o serviço de secretaria da Junta. Falta a sua 

instalação; 

• Efetuou-se uma revisão e inspeção da camioneta IZUSU; 

• Efetuou-se uma revisão e inspeção da Toyota Dyna; 

• Efetuou-se uma revisão da Toyota Hiace; 

• Efetuou-se diversas obras de manutenção do pré-fabricado da Junta. Este 

equipamento foi cedido gratuitamente a diversas instituições e organizações; 

• Reparações diversas nas instalações sanitárias junto à Igreja; 

• Procedeu-se á pintura das instalações da Casa do Povo onde funciona o serviço 

do IDSA. 

 

07.04 – 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 a balaustrada delimitadora da zona de estacionamento da zona 
balnear; 
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• Colocou-se bilros em cimento no topo sul da zona de lazer e também como 

proteção no fim da canada da Igreja junto á costa. 
 

 

08 – Rede Viária e Trânsito 

• Foram efetuadas remendagens em algumas Ruas da Freguesia; 

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

• Limpeza de deslizamentos de terras para a estrada; 

• Procedeu-se á colocação de 5 placas toponímicas; 

• Instalou-se 32 metros de proteções metálicas na Canada da Igreja. 
 

 
09 – Atividades Económicas e Turismo 

 

09.01 – Lavoura 

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

 

• Disponibilizou-se camiões de saibro a lavradores; 

• Pintura, Roça, queima e limpeza junto à casa da balança. 

 
10 – Instalações e Serviços da Junta 

 
10.01 – 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. 

 

10.02 – Carrinha 

• Efetuou 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;  
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• Efetuou-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. 

 
 

10.04 – Cemitério 

• Efetuaram-se pequenas reparações e efetuou 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 

• No seguimento da reunião da Assembleia de Freguesia foram desenvolvidos 
continuadamente contatos com a CMH, Promotor e outras entidades. Foi 
solicitada audiência ao Sr. Presidente do Governo.  

 
 

11.02 – Pessoal ao serviço da Junta 

• Além da funcionária administrativa a Junta contou com 6 funcionários, sendo um 
capataz, 4 funcionários colocados ao abrigo do programa PROSA da Agência 
para a Qualificação e Emprego da Horta e uma prestadora de serviços que efetua 
o serviço de transporte de crianças e cuidado das mesmas no ATL da Junta de 
Freguesia. 

 
 

11.03 – Reuniões e Visitas 

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

 

• Foram feitas diversas visitas na freguesia. 
 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA 
 

 9

 

 

 

11.04 – Apoios à Junta 

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

 
 

11.05 – Protocolos com entidades da Freguesia 

• Foram elaborados protocolos para transferência de verbas para diversas 
entidades. 
 
 

11.06 – Desratização 

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

• Efetuou-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, 21 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 O Presidente da Junta de Freguesia da Feteira 

 

 

 _____________________________________ 

 

 


