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

Atividades
6 de Setembro de 2021 a 17 de Dezembro de 2021
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Presença em reunião com o Serviço de Ação Social, Delegação de Saúde concelhia e USIF,
para a definição de plano de intervenção na morada de uma família da freguesia;
 Organização e participação nas comemorações do XXII Dia da Freguesia;
 Participação na missa e procissão em honra de Nª. Srª. da Luz;
 Análise das candidaturas à Bolsa de Estudo e respetiva comunicação aos bolseiros dos
resultados;
 Reunião com o Executivo Camarário e todas as Junta de Freguesia do Faial;
 Presença no lançamento do livro “Lira e Progresso Feteirense-100 Anos”, apresentação dos
selos e carimbo postal máximo das freguesias Flamengos, Feteira e Capelo;
 Reunião com a CMH, para a definição dos valores da Delegação de Competências e
Contratos Interadministrativos – 2022/2025;
 Distribuição de lembrança de “Pão por Deus” na escola dos Flamengos;
 Presença na sessão solene do 28º Aniversário da APADIF;
 Reunião com o Agrupamento de Escuteiros da Freguesia;
 Colaboração a Escola na festa do “Magusto”;
 Presença na comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, organizado pela UMAR;
 Presença nas comemorações do 47º Aniversário do FCF;
 Indicação de duas famílias para atribuição de cabazes de Natal por solicitação da JSD do
Faial;
 Atribuição de apoio ao 1º Banho do Ano;

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:
 Roça e limpeza geral das ruas, canadas e caminhos agrícolas da freguesia;
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 Limpeza e desobstrução de sarjetas;
 Limpeza dos poços sumidouros da Freguesia com o apoio da CMH;

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;
 Corte e remoção de ramagem de árvore na zona das bicas;

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, limpeza geral do polidesportivo e campo de futebol dos Flamengos;
 Pintura Geral do Campo de Futebol
 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja;
 Conclusão da Obra da Freguesia 2020 – Requalificação do Jardim Público;
 Pintura do Edifício Polivalente;
 Limpeza e pintura dos Abrigos de Passageiros em alvenaria da Freguesia;
 Limpeza e desobstrução dos tubos de queda do Edifício Polivalente;
 Limpeza da caleira e aplicação de silicone liquido na cobertura da sede do Grupo
Folclórico;
 Limpeza e manutenção das áreas verde e dos passeios do cemitério;
 Reparação da viatura Mitsubishi;
 Reparação da Viatura Toyota Dyna;
 Reparação e pintura geral da Viatura Toyota Hiace;
 Substituição de Abrigo de Passageiros na Rua do Lameiro Grande;
 Reparação de Máquinas de Roçar e motosserra;
 Desobstrução do veio de água na Rua Nova;
 Poda das palmeiras e dos “chorões” em frente ao Polivalente e na Praça Nova Artista
Flamenguense;
 Colocação de bagaço em canada de acesso a exploração agrícola na Rua do Farrobo com o
apoio dos Serviços Florestais;
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Desratização:
 Distribuição do raticida à população;
 Colocação de isco e manutenção das Estações Rateiras;

Diversos:
 Visitas a diversos locais e ruas da freguesia;
 Transportes de mobílias para várias famílias carenciadas da freguesia;
 Disponibilização de Bagaço aos lavradores da freguesia;
 Transporte e disponibilização de Árvores de Natal à população;
 Elaboração e colocação da decoração de Natal junto ao Polivalente e Jardim Público;

O Presidente,

José Amaral
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