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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

********************************************************************** 

Atividades 

10 de Dezembro de 2020 a 19 de Junho de 2020 
 

*********************************************************************** 

 

Reuniões e outras atividades:  

 Presença na receção aos Ranchos de Natal e concerto de Ano Novo; 

 Realização do almoço com os idosos da freguesia com mais de 60 anos; 

 Participação na Assembleia Municipal ordinária; 

 Presença na inauguração da nova eletrificação do Campo do Futebol Clube dos Flamengos; 

 Reunião com o grupo Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos;  

 Presença na reunião de preparação do “Azores Trail Run”; 

 Reunião com a comissão organizadora do Carnaval dos Flamengos; 

 Reunião com a CMH; 

 Presença na cerimónia para a assinatura dos contratos interadministrativo; 

 Participação no programa comemorativo do 139º aniversário da NAF; 

 Presença na reunião de trabalho na CMH para a apresentação do projeto “Faial Ilha de 

Tradições” e “Desfile da Semana do Mar”; 

 Participação na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil; 

 Presença na cerimónia de entrega dos prémios de excelência referentes à edição 2019 do 

concurso Eco-Freguesia – Freguesia Limpa; 

 Reunião da Casa do Povo; 

 Participação nas comemorações dos 300 anos do voto municipal do Senhor Santo Cristo; 

 Reunião com o Conselho Diretivo da ESMA; 

 Presença na Missa de inicio das Comemorações dos 500 anos da Santa Misericórdia; 

 Presença na cerimónia de assinatura do Fundo Próprio; 

 Presença na Palestra na Biblioteca Publica sobre a Obra “O vulcão depois do vulcão” 

 Participação na sessão de Assembleia Geral da ESMA, organizada na freguesia dos 

Flamengos, para pais e Instituições na prevenção para os Jovens; 

 Reuniões com o engenheiro civil referente à Obra da Freguesia; 
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 Reunião com o topógrafo referente à Obra da Freguesia; 

 

 

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Roça e limpeza geral das ruas, canadas e caminhos agrícolas da freguesia; 

 Limpeza e desobstrução de sarjetas e poços sumidouros; 

 

Delegações administrativas: 

 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio aos cidadãos; 

 Roça das zonas verdes envolventes à ribeira até à ponte; 

 Acompanhamento de 3 trabalhadores integrados no sistema sancionatório de trabalho a 

favor da comunidade; 

Projeto “Eco Freguesia”: 

 
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para a Fajã - RESIAÇORES;  

 Limpeza de deposições ilegais de lixo junto aos contentores; 

 Elaboração do relatório “Eco freguesia” 2019; 

 Elaboração da candidatura do projeto “Eco freguesia” 2020; 

 

 

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia; 

 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja; 

 Manutenção e limpeza geral do polidesportivo e campo de futebol dos Flamengos; 

 Reparação de infiltração de água no edifício Polivalente-Sede do Grupo Folclórico; 

 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja; 

 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja; 

 Limpeza do fontanário das Bicas;  

 Reparação de máquinas de roçar;  

 Reparação das viaturas; 

 Manutenção e Pintura do Cemitério da Freguesia; 

 Poda e limpeza dos troncos das plameiras do jardim publico; 

 Limpeza e manutenção dos sanitários de Apoio ao Jardim Publico; 

 Limpeza geral dos espaços exteriores da Escola dos Flamengos; 

 Colaboração na reparação da infiltração de água no edifício da creche do CCDES; 
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 Limpeza geral dos sanitários de Apoio ao Jardim Público; 

  

 

 

Desratização: 
 

 Colocação de estações rateiras, e respetiva manutenção e vigilância; 

 Distribuição do raticida à população; 

 

Contingência COVID-19: 

 
 Elaboração e ativação do plano de contingência para a freguesia dos Flamengos; 

 Colocação da funcionária em tele-trabalho; 

 Aquisição de máscaras e gel desinfetante; 

 Redução do horário de trabalho dos trabalhadores; 

 Encerramento do atendimento presencial ao público durante o estado de emergência; 

 Distribuição de máscaras sociais em todas as habitações da freguesia cedidas pelo Governo 

Regional; 

 Atendimento aos fregueses pelos mios de comunicação alternativos; 

 Suspensão da recolha de monstros domésticos durante o estado de emergência; 

 Reuniões do executivo da Junta por videoconferência; 

 Colaboração na impressão e entrega de trabalhos escolares a diversos alunos da freguesia;  

 Lavagem e desinfeção das paragens das urbanas; 

  

 

 

 

Diversos: 
 

 Visitas a diversas locais e ruas da freguesia; 

 Apoio no transporte de mobília e materiais a várias famílias carenciadas; 

 Cedência de viatura para participação no desfile de Carnaval; 

 Disponibilização de transporte ao CCDES; 

 Apoio no transporte a crianças à Escola Secundária Manuel de Arriaga; 

 Cedência da garagem para beberete de atletas ao Futebol Clube dos Flamengos; 

 Colaboração com o CCDES no transporte de materiais para construção de passadiço; 

 Transporte de uma mobília da Cáritas para uma moradia desta freguesia; 
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 Colaboração com a CMH no desentupimento de uma caixa de passagem do lado nascente 

do bairro da praça Nova Artista Flamenguense; 

 Desentupimento de uma caixa de passagem na Rua Manuel Correia Gaudêncio; 

 Colaboração na entrega a 3 famílias carenciadas de peixe, após uma prova de Pesca 

Desportiva, organizada pelo Clube de pesca Ilha Azul; 

 Colocação de diversos post na rede social do Facebook para informação diversa à 

população em geral;  

 Efetuar os pedidos de licenciamentos necessários para as Festas de Carnaval da freguesia; 

 Colaboração na instalação do bastidor para o programa WI-FI 4 EU; 

 

 

 

O Presidente, 

 

José Amaral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


