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

Atividades
20 de Setembro de 2019 a 09 de Dezembro de 2019
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos;
 Participação na Assembleia Municipal ordinária;
 Presença nas comemorações do dia da Freguesia da Feteira;
 Reunião da Comissão Municipal de Combate aos roedores;
 Reunião com a CMH;
 Participação no 72º Aniversário do Clube Naval da Horta;
 Participação na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil;
 Participação no 41º Aniversário da Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos;
 Reunião com a Cáritas;
 Reunião do Conselho Municipal de Segurança;
 Presença no lançamento da nova campanha Municipal de combate aos roedores;
 Assinatura do auto de consignação da reabilitação e beneficiação do troço da Estrada
Regional nº 1 – 2ª, entre a Ribeira do Cabo e o Largo Jaime Melo;
 Participação nas comemorações do Dia Municipal “Viver em Igualdade”
 Presença na Abertura dos Jogos de Futebol de rua;
 Participação no encerramento da Época Desportiva do Clube de Pesca Ilha Azul;
 Presença no Convívio de S. Martinho na Casa do Porto;
 Participação no 26º Aniversário da APADIF;
 Reunião com a Junta de Freguesia da Feteira;
 Presença na sessão solene do Dia Internacional da Cidade Educadora na Escola
Embaixadora 2019/2020;
 Participação no 45º Aniversário do Futebol Clube dos Flamengos;
 Presença na conferência “Manuel de Arriaga: O Presidente Aristocrático, Senhor da Cana
Verde;
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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 e hortênsias no Jardim Publico;
 Desobstrução de caminhos e acessos devido à passagem do furacão Lorenzo;
 Corte e remoção de árvores na Rua dos Barreiros provocado pelo furacão Lorenzo;

Delegações administrativas:
 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio aos cidadãos;
 Admissão pelo programa PROSA, 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, provocadas pelo
furacão Lorenzo;
 Participação e apoio na iniciativa do grupo de jovens na limpeza da ribeira;
 Corte de árvores e remoção na ribeira no caminho do salto;
 Construção de barreira no caminho do salto;

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:
 Conclusão da comparticipação na eletrificação do campo de jogos - obra de freguesia 2019;
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia;
 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;
 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja;
 Limpeza do fontanário das Bicas;
 Reparação de máquinas de roçar;
 Reparação de viaturas;
 Colocação de correntes nos contentores de lixo;
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 Limpeza dos sanitários de Apoio ao Jardim Publico;
 Limpeza das paragens das urbanas;
 Limpeza geral dos espaços exteriores da Escola dos Flamengos;
 Reparação do telhado do nicho do Alto do Arrife;

Diversos:
 Visitas a diversos locais e ruas da freguesia;
 Disponibilização de vários transportes à Escola dos Flamengos;
 Disponibilização de transportes ao FCF;
 Disponibilização de transportes ao CCDES;
 Disponibilização de transporte ao Clube de Pesca Ilha Azul;
 Disponibilização de transportes à Casa do Povo – Convívio de Idosos;
 Apoio no transporte de mobília a várias famílias carenciadas;
 Colocação de diversos post na rede social Facebook para informação diversa à população
em geral;
 Apoio no transporte de materiais para família carenciada;
 Apoio na limpeza de jardim de uma família carenciada;
 Colaboração com a escola Primária dos Flamengos, para celebração do Magusto;
 Apoio ao CCDES no controlo de pragas de uma moradia;
 Apoio na limpeza de uma habitação devoluta à Secretaria Regional de Habitação e Obras
Publicas;
 Colocação de estações rateiras em várias zonas públicas da freguesia;
 Montagem da iluminação de Natal no edifício da Junta de Freguesia e jardim envolvente;
 Colaboração com diversas entidades nas suas campanhas de Natal;

Flamengos, 09 de Dezembro de 2019
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