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

Atividades
19 de Junho de 2019 a 19 de Setembro de 2019
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos;
 Participação na Assembleia Municipal ordinária;
 Presença e participação na Inauguração do Centro de Dia do Centro Comunitário do Divino
Espirito Santo;
 Presença na cerimónia da Assinatura do Contrato de Empreitada de Intervenção nos
Circuitos Logísticos Terrestres do Faial, reabilitação e beneficiação de um troço da ER nº1
2º, entre a Ribeira do Cabo e Largo Jaime de Melo;
 Presença na cerimónia de apresentação do projeto relativo à empreitada de reabilitação da
E.R. nº1 1ª entre o Km 45 e o Km 46, na freguesia de Pedro Miguel;
 Presença no ato de consignação da Empreitada de Reabilitação do Solar e Ermida da
Quinta de São Lourenço;
 Presença na inauguração da ampliação do Jardim Botânico;
 Presença nos festejos de São Pedro nos Flamengos;
 Participação na sessão solene do 186º aniversário de elevação da cidade da Horta de vila a
cidade;
 Participação na cerimónia de abertura da Feira Agrícola Açores 2019;
 Participação nas comemorações do aniversário da Casa do Povo;
 Reunião com a Delegada da Secretaria da Habitação;
 Reunião com a Comissão de Festas dos Flamengos;
 Presença na cerimónia de abertura das Festas da Semana do Mar;
 Presença na cerimónia de abertura da Expo-Mar;
 Participação no desfile da Semana do Mar 2019;
 Presença nas comemorações do dia da Freguesia da Feteira;
 Reunião com a CMH;
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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;
 Poda de árvores nos arruamentos da travessa;

Delegações administrativas:
 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio aos cidadãos;
 Candidatura ao programa PROSA, para contratação de dois trabalhadores;

Projeto “Eco Freguesia”:
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para os serviços municipais;
 Roça das zonas verdes envolventes à ribeira até à ponte;
 Corte e remoção de árvore na ribeira junto à ponte da Rua do Cantinho;
 Visita a várias zonas da ribeira com os técnicos da Direção Regional do Ambiente;
 Elaboração e distribuição de Flyer informativo do projeto “A minha Rua o Meu Jardim”;

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia;
 Limpeza geral do cemitério e limpeza das campas abandonadas;
 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja;
 Roça e limpeza do pátio exterior do Centro de Noite;
 Manutenção e limpeza geral do polidesportivo e campo de futebol dos Flamengos;
 Construção de maciço, aquisição e montagem de mangueira para abastecimento de água à
lavoura na Canada do Vale;
 Construção de esgoto pluvial na Rua do Arrife, junto à Cruz do Bravo;
 Lavagem e limpeza do exterior do Edifício Polivalente;
 Reparação de muro em pedra na Rua Nova;
 Reparação de muro na Rua do Farrobo;
 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja;
 Limpeza do fontanário das Bicas;
 Reparação de máquinas de roçar;
 Limpeza dos sanitários de Apoio ao Jardim Publico;
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 Limpeza das paragens das urbanas;
 Limpeza geral dos espaços exteriores da Escola dos Flamengos;
 Reposição do abastecimento de água à sede dos escuteiros;

Diversos:
 Colocação de grelhas numa entrada de serventia na Rua do Capitão;
 Disponibilização da garagem para apoio a diversos eventos realizados na freguesia;
 Cedência de ponto de eletricidade para empresa de rastreio auditivo;
 Disponibilização de vários transportes à Escola dos Flamengos;
 Disponibilização de transportes ao FCF;
 Limpeza das fossas da Praça Nova Artista Flamenguense;
 Disponibilização de transportes à NAF;
 Disponibilização de transportes à Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos;
 Disponibilização de transportes à Casa do Povo – Convívio de Idosos;
 Transporte de mobília para família carenciada;
 Colocação de diversos post na rede social Facebook para informação diversa à população
em geral;
 Comemoração do XX Dia da Freguesia;
 Transporte e montagem da logística para as Festas dos Flamengos 2019;
 Apoio no transporte de materiais para família carenciada;

Flamengos, 19 de Setembro de 2019
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