JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS
**********************************************************************

Atividades
10 de Dezembro de 2020 a 22 de Junho de 2020
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Presença na cerimónia de assinatura de adendas aos acordos de execução e contratos
interadministrativo de delegação de competências para o ano de 2021;
 Presença na reunião de apresentação de cumprimentos dos deputados do PS;
 Presença na apresentação do Guia de Respostas Sociais do Concelho da Horta;
 Assinatura de Protocolo de Cooperação entre a Junta de Freguesia e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Faial;
 Presença na sessão Comemorativa do Dia da Freguesia da Matriz;
 Reunião com a Direção do Futebol Clube dos Flamengos;
 Reunião com os representantes do PCP do Faial;
 Reunião com vários proprietários de terrenos da Rua do Lameiro Grande;
 Presença na reunião promovida pela Unidade de Saúde da Ilha do Faial e a CMH com as
Juntas de Freguesia do Faial;
 Reunião para apresentação de cumprimentos com o novo Comissário da PSP;
 Reunião com a Casa do Povo dos Flamengos;
 Reunião com a empresa SAFINA no âmbito do projeto de substituição do piso sintético do
campo de Futebol;
 Participação na reunião com todas as entidades da freguesia no âmbito do projeto municipal
“Presentes no Concelho”;
 Reunião com o executivo municipal no âmbito do projeto municipal “Presentes no
Concelho”;
 Presença nas diversas atividades no projeto municipal “Presentes no Concelho;
 Participação na reunião de encerramento no âmbito do projeto municipal “Presentes no
Concelho”;
 Participação na Assembleia Municipal;
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 Reunião com o Dr. Carlos Lobão;
 Reunião com o coordenador de estágio da Escola Profissional da Horta;
 Organização e participação no Jantar de homenagem à equipa seniores do FCF, pela subida
à Serie Açores;
 Assinatura de Protocolo de cooperação financeira com o Futebol Clube dos Flamengos;
 Presença no Lançamento do Livro da Associação de Futebol da Horta;
 Reunião com o Vice-Presidente da CMH no âmbito do Projeto para a zona das Bicas;

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 limpeza dos sumidouros;

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

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;

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;
 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja;
 Continuação da Obra da Freguesia 2020 – Requalificação do Jardim Público;
 Abertura dos Poços da Rua do Lameiro Grande;
 Limpeza e remoção dos ferros dos contentores junto ao império do Farrobo;
 Recolocação de um contentor de resíduos indiferenciados na Rua do Farrobo;
 Revisão da viatura Toyota Dyna;
 Reparação da viatura Mitsubishi;
 Reparação de Máquinas de Roçar;
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Desratização:
 Distribuição do raticida à população;
 Colocação de isco e manutenção das Estações Rateiras;

Diversos:
 Visitas a diversas locais e ruas da freguesia;
 Transporte de mobília para várias famílias carenciadas da freguesia;
 Cedência da Sala da Assembleia de Freguesia para realização de reuniões da Direção do
FCF;
 Desobstrução das fossas do Futebol Clube dos Flamengos;
 Apoio na colocação de um portão no campo de futebol;
 Colocação de suportes para contentores por trás do polivalente;
 Colocação de espelho na rua da Praça;
 Transporte e apoio de tampa numa sepultura a pedido de um freguês;
 Colaboração com a Unidade de Saúde da Ilha do Faial para os contactos com a população
para o plano de vacinação contra a Covid19;
 Autorizar a transladação de um ossário do cemitério dos Flamengos para os EUA;
 Transporte de materiais cedidos pelo município da Horta a dois fregueses;
 Colaboração com o CCDES na reparação de infiltrações e limpeza de muros;
 Disponibilização de Bagaço aos lavradores da freguesia;
 Reparação e substituição de lâmpadas no teto da Sala Polivalente da Casa do Povo;
 Retirada de todo o material da garagem junto ao furo para entrega à CMH, por esta estar
dentro do perímetro de segurança;

O Presidente,

José Amaral
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