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

Atividades
19 de Setembro de 2020 a 09 de Dezembro de 2020
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Reunião com a CMH sobre as propostas de alteração contratos interadministrativos e
acordo de execução da delegação de competências para 2021;
 Presença na cerimónia de receção do novo Vigário Paroquial da Freguesia dos Flamengos;
 Presença nas comemorações do 42º Aniversário da Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos
Flamengos;
 Reunião na CMH sobre o regulamento da iniciativa Aposte Local Compre no Faial;
 Presença no lançamento do postal, selo e carimbo alusivo às antigas pias do Poço da Faia da
Freguesia de Pedro Miguel e apresentação dos Selos dos Brasões das Freguesias dos Cedros
Salão e Praia do Almoxarife;
 Presença na Gala da Associação de Futebol da Horta;
 Presença na Assembleia Municipal;
 Participação na Homenagem da Paróquia o Padre Raimundo Duarte;
 Participação na Inauguração do Núcleo Expositivo das Bicas;
 Assinatura de Protocolo de cooperação financeira com a Tuna e Grupo Folclórico Juvenil
dos Flamengos;
 Presença nas comemorações do 46º Aniversário do Futebol Clube dos Flamengos;

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 desobstrução dos sumidouros;
 Limpeza dos Poços Sumidouros em parceria com a CMH;
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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;
 Limpeza de local de deposição de sobrantes vegetais na Lomba da Cruz e colocação de
vedação;

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia;
 Roça da encosta por detrás do monumento à reconstrução;
 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja;
 Manutenção e limpeza geral do polidesportivo e campo de futebol dos Flamengos;
 Reparação de infiltrações de água na sede da Tuna e Grupo Folclorico Juvenil dos
Flamengos;
 Remodelação da casa de banho do Balneário Principal do FCF;
 Reparação da parede sul do campo;
 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja;
 Continuação da Obra da Freguesia 2020 – Requalificação do Jardim Público;
 Continuação da construção de paredes de alvenaria no edifício Sede dos Escuteiros;
 Inicio da escarificação para a construção de valetas na Rua do Lameiro Grande;

Desratização:
 Colocação de estações rateiras, e respetiva manutenção e vigilância;
 Distribuição do raticida à população;

Contingência COVID-19:
 Manutenção de um dia semanal para atendimento ao público;
2

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;
 Admissão de um trabalhador no âmbito do Programa PROSA;
 Cedência da carrinha ao CAF para apoio à realização do XXXI Rally Ilha Azul;
 Cedência da carrinha ao Clube de Pesca Ilha Azul para apoio à realização da prova de
pesca Desportiva;
 Apoio na limpeza do quintal da nova casa paroquial da Paróquia dos Flamengos;
 Desentupimento de uma caixa de passagem na Rua Manuel Correia Gaudêncio, lado sul;
 Colocação de diversos post na rede social do Facebook para informação diversa à
população em geral;
 Auxilio na limpeza de moradia de pessoa necessitada;
 Apoio no transporte de materiais de construção de um freguês;
 Distribuição do Pão Por Deus a todas as crianças da Escola e ATL;
 Colaboração com a escola na realização do Magusto;
 Pedido aos Serviços Florestais de cedência de bagaço para lavradores da freguesia;
 Colocação da Decoração de Natal.

O Presidente,

José Amaral
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