JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

INFORMAÇÃO DE ACTIVIDADES
(alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro)

De 16 de Dezembro de 2017 a 15 de Abril de 2018
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INTRODUÇÃO
Em conformidade com a alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013, de 12
de Setembro, cumpre à Junta de Freguesia apresentar a Informação de Atividades
desenvolvidas no período de 16 de Dezembro de 2017 a 15 de Abril de 2018.
Dando seguimento às ações constantes dos programas das Opções do Plano de
Atividades e Orçamento da Junta, aprovado pela Assembleia de Freguesia, apresenta-se
neste Relatório a informação sobre as atividades desenvolvidas e sobre a situação
financeira da freguesia.
Das ações dos programas do Plano de Atividades destaca-se:
- A implementação e divulgação de vários novos projetos, nomeadamente do
Orçamento Participativo, do Apoio à Natalidade, do Concurso Literário “Matriz a
Minha Freguesia”, do Concurso Fotográfico “Matriz em Imagens”, cujos regulamentos
foram aprovados em reunião extraordinária da Assembleia de freguesia.
- A preparação e realização do programa do Dia da Freguesia, do qual constou
uma missa, a sessão solene, atividades desportivas e culturais.
- A preparação e realização das atividades desportivas do FIT-Faial Ilha de
Tradições, em que participaram várias das coletividades da freguesia, e a realização de
uma noite cultural com chamarritas.
- A realização do concerto acústico com Filipe Pinto, em parceria com a AJIFA,
na Praça da República, no âmbito do Projeto Música no Coreto.
- A formalização de várias candidaturas, tanto para recursos humanos como
materiais, para apoio ao regular funcionamento do serviço da Junta de Freguesia.
- A preparação, em cooperação com a Comissão de Festas, da Festa de São
Pedro no Bairro da Boa Vista.
- A preparação para início dos trabalhos de alargamento do caminho de acesso
ao Miradouro do Monte Carneiro.
- Intervenções em caminhos, decorrentes do deslizamento de terras ou derrocada
de muros, causados por intempéries.
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-A manutenção de equipamentos urbanos e da sede da Junta de Freguesia.
- Tem sido mantida a cooperação, o diálogo, e tratados assuntos do interesse da
freguesia com várias entidades, especialmente com a Câmara Municipal.
- A formação dos recursos humanos.
-A representação institucional da Junta de Freguesia.
-Relativamente à informação sobre a situação financeira lamentamos não ser
possível apresentar a demonstração de forma mais desenvolvida, o que se fica a dever à
mudança da empresa que prestava assistência e a procedimentos que ainda decorrem
dessa alteração, nomeadamente da aquisição e implementação do novo programa
contabilístico.

O Presidente da Junta de Freguesia

_______________________________
Laurénio Tavares
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01 – Comunidade e Cidadania;

02 – Ação Social;

03 – Juventude, Educação e Desporto;

04 – Cultura e Festividades;

05 – Habitação, Urbanismo e Ambiente;

06 – Atividades Económicas e Turismo;

07 – Serviços e Cooperação

08 – Reuniões, Compromissos e Visitas
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1 – COMUNIDADE E CIDADANIA


Aprovação pela Assembleia de Freguesia e implementação do
Regulamento do Orçamento Participativo.

2 – ACÇÃO SOCIAL


Aprovação pela Assembleia de Freguesia e implementação do Apoio à
Natalidade com a atribuição do “Vale de Compras Bébé”;



Entrega à Casa de Infância de Santo António e ao Movimento Portas de
Assis, de cabazes com produtos alimentares, produto da inscrição dos
participantes na 5ª edição do Matriz Urban Trail, realizado no âmbito do
Programa do Dia da Freguesia;



Realizou-se o Almoço Convívio de Natal para os utentes do Centro de
Convívio de Séniores, com a participação dos eleitos da Freguesia;



Participação dos Séniores que frequentam o Centro de Convívio, na
Festa de Natal para os Idosos do Concelho, promovida pelo Município
da Horta, que se realizou no Restaurante Barão Palace, e em outras
iniciativas de nível concelhio;



Participação dos Séniores que frequentam o Centro de Convívio, no
Convívio de Carnaval promovido pela ISSA – Instituto Segurança Social
Açores, que se realizou no Polivalente de Pedro Miguel.

3 – JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E DESPORTO
3.1 – Juventude


Apoio logístico ao Acantonamento de Pioneiros do Agrupamento 171,
das Angustias, do Corpo Nacional de Escutas, que ficou instalado no
Grémio Literário Artista Faialense.
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3.2 – Educação


Aprovação pela Assembleia de Freguesia e implementação do Concurso
Literário “Matriz a Minha Freguesia”, destinado a alunos do 1º ciclo do
ensino básico matriculados na Escola Básica Integrada António José de
Ávila, na Escola da Vista Alegre, e na Escola da Casa de Infância de
Santo António.

3.3 – Desporto


Realização da 5ª Edição do Matriz Urban Trail com a cooperação do
CIAIA - Clube Independente de Atletismo Ilha Azul e da AJIFA –
Associação de Jovens da Ilha do Faial, com larga participação, no âmbito
do programa da celebração do Dia da Freguesia;
Após a prova, na sede da Junta de Freguesia, teve lugar um lanche de
convívio entre os participantes e o ato de entrega de prémios.

3.4 – Projeto Faial Ilha de Tradições


Realização do Projeto FIT - Faial Ilha de Tradições com os torneios para
apuramento dos representantes da Matriz, nas modalidades desportivas
de sueca, sueca de idosos, dominó e bilro com a participação das
coletividades: Grémio Literário Artista Faialense, Associação de
Veteranos do Sporting Club da Horta, Comissão de Festas do Bairro da
Boa Vista e ADC dos Bombeiros da Horta, que teve lugar na semana de
09 a 15 de Abril;
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Realização de um convívio, com entrega de prémios, no Grémio Literário
Artista Faialense, com todos os participantes da Freguesia do Projeto FIT
– Faial Ilha de Tradições, nas diversas modalidades desportivas;



Realizou-se a Noite Cultural do Projeto FIT – Faial Ilha de Tradições,
com uma Noite de Chamarritas, com a participação do Grupo Folclórico
e Etnográfico de Castelo Branco, que teve lugar no Grémio Literário
Artista Faialense.

4 – CULTURA E FESTIVIDADES
4.1 – Atividades Culturais

 Realizou-se a Sessão Solene da Celebração do Dia da Freguesia – 08 de
Março, na Sociedade Amor da Pátria, em que foi homenageada, a título
póstumo, a Sra. Professora Maria de Simas Cardoso, com o
reconhecimento pelo seu elevado sentido de cidadania, e relevantes
serviços prestados à Educação e aos desafios do ensino.
Foi oradora convidada a Professora Doutora Rute Dias Gregório, que
proferiu uma conferência intitulada «Revisitando a ilha do Faial
quinhentista».
Procedeu-se ao lançamento do opúsculo «Matris desta Villa de Orta»:
História do Passado, Património do Futuro, da autoria do Dr. Tiago
Simões da Silva, com o texto da conferência que proferiu no Dia da
Freguesia de 2017;
A encerrar houve um concerto pela Unânime Dixie Band;
Do programa constou ainda uma Missa de Ação de Graças, na Igreja
Matriz, pela intenção de todos os Matricenses.
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Foi também realizada, no âmbito do programa da celebração do Dia da
Freguesia, a palestra «Guerra do Ultramar: Tempo da Memória e da
História Atuarem», pelo Professor Doutor Luís Arruda, que teve lugar
no Auditório da Biblioteca Publica e Arquivo João José da Graça;



Aprovação pela Assembleia de Freguesia e implementação Concurso
Fotográfico “Matriz em Imagens”;

4.2 – Festividades


Início da preparação da Festa de São Pedro, em cooperação com a
Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista;



Realização, em parceria com a AJIFA, do Concerto Acústico, com o
cantautor Filipe Finto, na Praça da República, no âmbito do Projeto
“Música no Coreto”;



Início da preparação da representação da Freguesia no Corso Etnográfico
da Semana do Mar de 2018, cujo tema é “História do Faial – Património
Cultural”.

5 – HABITAÇÃO, URBANISMO E AMBIENTE

5.1 – Habitação


Recepção de resposta da SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação
de Habitação e Infra-Estruturas relativa à evolução dos trabalhos de
construção da habitação do sinistrado Sr. Rogério Silva, no seguimento
das diligências efetuadas por esta Junta de Freguesia, junto desta
entidade.
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5.2 – Urbanismo


Endereçado ofício ao Diretor Regional do Orçamento e Tesouro a
manifestar a estranheza e desagrado pela falta de resposta ao pedido de
esclarecimento desta Junta de Freguesia, relativo à reabilitação de uma
parcela de terreno público existente no Beco do Saco;



Exposição ao Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores sobre a
falta de resposta da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, relativa a
dois ofícios enviados por esta Junta de Freguesia, relativos à reabilitação
de parcela de terreno público existente no Beco do Saco, cuja resposta
foi já recebida nesta autarquia;



Observação da Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal, da
existência de uma cabine em blocos com cobertura de laje em betão junto
da Igreja do Carmo, tendo sido decidido proceder à sua demolição por
não ter aproveitamento útil e ser dissonante com o património;

5.3 – Rede Viária


Remoção de pedras do deslizamento de terras de talude na Rua Dr.
Alberto Campos de Medeiros;



Inicio dos trabalhos conducentes à possível reabilitação do caminho
fundo com avaliação no terreno, por parte da Junta de Freguesia e da
Câmara Municipal da Horta;



Observação da Junta de Freguesia, e da Câmara Municipal, da derrocada
de parte de um muro em pedra, na Canada do Caminho Fundo e
avaliação no terreno da sua remoção e regularização do talude;
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Avaliação no terreno pela Junta de Freguesia, e Câmara Municipal, do
possível alargamento de uma curva na Rua do Paiol;



Inicio das ações de preparação para os trabalhos de alargamento do
caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro.

5.4 – Ambiente


Roça e limpeza dos espaços públicos do Realojamento das Dutras, do
Loteamento da Vista Alegre, do Largo e Escadaria do Carmo;



Limpeza regular semanal do Bairro da Boa Vista;



Candidatura ao Projeto EcoFreguesia – Freguesia Limpa, da Secretaria
Regional da Energia, Ambiente e Turismo;



Candidatura ao Projeto “A Minha Ribeira”, da Secretaria Regional da
Energia, Ambiente e Turismo, tendo em vista a manutenção da área do
Salto da Ribeira e da margem confinante;



Continuação da distribuição gratuita de raticida;



Apoio da Junta de Freguesia, à Câmara Municipal e aos munícipes, na
indicação dos locais para recolha, pelos serviços municipais, de sucatas,
monstros e viaturas abandonadas na via pública.

5.5 – Equipamentos



Pela Delegação da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas
foi feita a colocação de novos bancos em pedra no Miradouro do Monte
Carneiro, em substituição dos que ali foram colocados e se encontravam
vandalizados.
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5.6 – Embelezamento Urbano


Solicitação aos serviços de desenvolvimento agrário de 150 plantas de
azálias para plantação da sebe no Miradouro do Monte Carneiro e
plantação de várias espécies floríferas em vários espaços públicos da
Freguesia;

7 – SERVIÇOS E COOPERAÇÃO

7.1 - Cooperação


Visita, a convite da Junta de Freguesia, do Presidente e do VicePresidente da Câmara à Matriz, com trabalho de campo e reunião na sede
da Junta em que foram tratados vários assuntos do interesse de ambas as
partes;



Envio de ofício ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, a
manifestar estranheza pela falta de resposta a um pedido de
esclarecimento desta Junta de Freguesia, relativo ao relacionamento
daquela instituição com esta autarquia, e em função de um vago
esclarecimento prestado pela CVP foi solicitada explicação sobre quais
as diligências que já foram ou estão a ser desenvolvidas para “criar as
condições necessárias para a implementação do ressurgimento e
operacionalidade de uma Estrutura Local da Cruz Vermelha na Ilha do
Faial”;



Assinatura de Protocolo de Cooperação com o Grémio Literário Artista
Faialense

para

o

funcionamento,

Centro de Convívio de Séniores.

nas

suas

instalações,

do
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7.2 - Secretaria


Procedeu-se

à

reorganização

do

espaço

destinado

ao

serviço

administrativo da AJIFA;


Foi solicitada informação à DGAL – Direção Geral das Autarquias
Locais, sobre se é possível iniciar a contabilidade para o exercício
económico de 2018 já no novo sistema de Normalização Contabilística
para as autarquias locais;



Foi efetuada uma candidatura à cooperação técnica e financeira entre o
Governo Regional dos Açores e as Freguesias, através da DROAP –
Direção Regional de Organização e Administração Publica, para a
aquisição de equipamentos necessários ao normal funcionamento dos
serviços administrativos da Junta de Freguesia;



Foi efetuada e aprovada uma candidatura ao programa PROSA, para a
colocação de um cidadão, inscrito nos programas de ocupação
temporária de trabalhadores, para apoio ao Centro de Convívio de
Séniores e aos serviços administrativos da Junta;



Foi efetuada uma candidatura ao Projeto para Ocupação de Jovens em
Férias, no âmbito do Programa OTL/J, para a colocação de dois jovens
estudantes a realizar tarefas de apoio aos serviços administrativos da
Junta;

 Esteve a prestar trabalho a favor da comunidade por determinação
judicial, um cidadão colocado nesta autarquia pelo Instituto de
Reinserção Social;

 Preparação e marcação da Assembleia de Freguesia extraordinária, para a
apreciação e aprovação de vários Regulamentos;

 Participação da assistente técnica e da tesoureira da Junta de Freguesia
numa formação prestada pela DROAP, para os eleitos locais e
trabalhadores das autarquias, que se realizou no Faial;
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 Preparação e Aprovação do Relatório de Gestão e Contas do Exercício
Económico de 2017;

7.3 - Instalações


Procedeu-se à instalação de nova iluminação no rés-do-chão da sede da
Junta de Freguesia;



Procedeu-se à manutenção do edifício da sede da Junta de Freguesia,
com a pintura de portas e janelas.

7.4- Informação


Inicio dos trabalhos de construção da nova Página de Internet desta Junta
de Freguesia.

8 – REUNIÕES COMPROMISSOS E VISITAS
 Participação do presidente da Junta de Freguesia no 140º Aniversário do
Grémio Literário Artista Faialense;
 Participação do secretário da Junta de Freguesia, em representação do
presidente, na sessão de encerramento do Festival de Curtas C(H)orta,
realizado pela AJIFA;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia no Concerto de Ano
Novo, promovido pela Câmara Municipal;
 Reunião do executivo da Junta de Freguesia com um elemento do
Concelho de Administração da SPRHI, para se inteirar da situação do
sinistrado, Sr. Rogério Silva, que ainda habita com a família um préfabricado nas Dutras;
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 Contacto do presidente da Junta de Freguesia com o Delegado da
Associação de Ciclismo do Faial para tratar da possível realização de
uma prova de ciclismo na Matriz, no segundo semestre do corrente ano;
 Participação do executivo e da 1ª secretária da Assembleia de Freguesia,
em representação da Presidente, na visita do presidente e do vicepresidente da Câmara Municipal à Matriz;
 Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com a
Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista, para a preparação da Festa
de São Pedro;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia na Cerimónia dos
Crismas, no Estabelecimento Prisional da Horta;
 Participação do executivo da Junta e da Presidente da Assembleia de
Freguesia no Encontro com D. João Lavrador, Bispo da Diocese de
Angra, realizado na sede desta autarquia;
 Participação do presidente da Junta e da Presidente da Assembleia de
Freguesia, na Missa de Encerramento da Visita Pastoral do Bispo da
Diocese;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia na Cerimónia de
Homenagem a Monsenhor José de Freitas Fortuna, com o descerramento
de uma placa na Sacristia da Igreja Matriz;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia na Cerimónia de
Assinatura dos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de
Delegação de Competências do Município;
 Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com o
administrador da empresa Infinity 8, para a execução da Página da
Internet desta autarquia;
 Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com a Chefe
de Divisão e Técnicas do Serviço de Ação Social do Faial, para analise
dos problemas sociais da Freguesia e disponibilizar a cooperação desta
autarquia;
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 Reunião do presidente da Junta de Freguesia, com o Dr. Tiago Simões
Silva, Fátima Patrocínio e António Silveira, para tratar da edição do
Opúsculo com a conferência proferida no Dia da Freguesia de 2017;
 Reunião do executivo da Junta de Freguesia com a direção da AJIFA
para tratar de assuntos relacionados com o Programa do Dia da
Freguesia;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações dos
300 Anos do Voto do Senhor Santo Cristo;
 Reunião do presidente com o Prof. Luís Arruda para falar sobre o
Programa do Dia da Freguesia e a Palestra a proferir;
 Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o Pároco da Igreja
Matriz, para análise dos problemas sociais da freguesia e sobre as obras
de restauro na Igreja do Carmo;
 Reunião do executivo da Junta de Freguesia com representantes do
Movimento Porta de Assis, para análise dos problemas sociais da Matriz;
 Reunião com a Direção do Grémio Literário Artista Faialense, para tratar
de assuntos relacionados com o Protocolo de Cooperação a estabelecer
entre ambas as partes, para funcionamento do Centro de Convívio de
Séniores;
 Visita do presidente da Junta de Freguesia, acompanhado do Reitor da
Ordem Terceira, Padre Marco Luciano, às obras de restauro da Igreja do
Carmo;
 Visita do presidente da Junta ao Acantonamento de Pioneiros do
Agrupamento 1714, das Angustias, do Corpo Nacional de Escutas, que se
realizou no Grémio Literário Artista Faialense;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia no Programa da RTP/A,
Açores 24, para falar do Dia da Freguesia;
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 Participação do presidente da Junta de Freguesia no programa da RDP
Inter Ilhas, para falar do Dia da Freguesia e do Concerto do Projeto
“Música no Coreto”;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia no Programa Desportivo
da Rádio Antena 9, para falar sobre o Dia da Freguesia e sobre o Matriz
Urban Trail;
 Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia, com a
empresa de contabilidade autárquica, SISDIAS, com vista à contratação
dos serviços de apoio à contabilidade desta Junta de Freguesia;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião na Câmara
Municipal, sobre o Desfile da Semana do Mar;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com a
Brigada Animal de Rua do Faial – ABRIGAR;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia, na Sessão de
Apresentação da Plataforma do Programa de Voluntariado Jovem, feita
pela Direção Regional da Juventude, do Governo Regional dos Açores;
 Participação do presidente da Junta de Freguesia no Concerto Cinema, no
âmbito das comemorações do 160º Aniversário da Sociedade Filarmónica
Artista Faialense, no Teatro Faialense;
 Participação do presidente, da tesoureira da Junta e da Presidente da
Assembleia de Freguesia, numa reunião com Vitor Rui Dores, sobre o
Desfile da Semana do Mar;
 Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa
reunião com o administrador da empresa Infinity 8, sobre o
desenvolvimento da construção da Página da Internet da Junta de
Freguesia;
 Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com a
presidente do Conselho Diretivo da Escola Básica Integrada da Horta e
com a Direção da Casa de Infância de Santo António, sobre o Concurso
Literário “Matriz a Minha Freguesia”;

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA

 Participação do presidente da Junta de Freguesia e da 1ª secretária da
Mesa da Assembleia, em substituição da presidente, no convívio de
encerramento e entrega de prémios do Projeto FIT – Faial Ilha de
Tradições;
 Reunião do presidente da Junta de Freguesia com a Direção do Grupo
Coral da Horta, para tratar de assuntos do interesse de ambas as partes;
 Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia, numa
reunião com o presidente da Câmara Municipal, para tratar de vários
assuntos pendentes resultantes da visita da Câmara à Matriz.

