JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO
_____ Aos nove dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e
trinta minutos, reuniram-se na sede da Junta de Freguesia da Matriz, sita no Largo
Duque Ávila e Bolama, na cidade da Horta, os elementos que formam a citada Junta,
respectivamente, Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente e Isabel Alexandra de
Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira e Daniel Dutra Moreira Rafael,
Secretário. _____________________________________________________________
O Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi
aprovada por unanimidade e considerada conforme com a minuta previamente
elaborada no final da dita reunião passando-se de seguida à discussão e análise dos
assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as deliberações que se
seguem após dar cumprimento ao período de antes da Ordem do Dia._______________
2 – Período antes da ordem do dia: ________________________________________
- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com o edital do Azores Trail Run;
envio de e-mail a solicitar o envio do relatório de atividades de 2018 relativo aos
Acordos de Execução e Contratos Interadministrativo de Delegação de Competências;
envio de convite para estar presente nas cerimónias do Voto Municipal do Domingo de
Pentecostes; envio de convocatória para a reunião de trabalho sobre o desfile da Semana
do Mar; envio de e-mail sobre o ponto de situação de alguns assuntos relativos à visita
da Câmara Municipal à Freguesia, solicitados pela Junta de Freguesia. ______________
- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de convite para participar no Dia
da Escola e solicitar colaboração para o Festival de Sopa.________________________
- Da Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de pedido de utilização da sala
superior para reunião._____________________________________________________
- Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de convite para
estar presente na apresentação publica da Revista Povos e Culturas nº 21 “A Ilha e,
Nós”.__________________________________________________________________
- Da Casa de Infância de Santo António, envio de convite para estar presente no
almoço de Sopas do Espírito Santo.__________________________________________
- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail sobre o
projeto “A Minha Ribeira”.________________________________________________
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- Da Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros da Horta, envio de convite
para estar presente na entrega de certificados de participação do torneio de jogos
tradicionais, promovidos por esta Associação. _________________________________
- Da Divisão de Ação Social, envio de e-mail com a lista de pessoas carenciadas, para a
atribuição de esmolas no âmbito do Voto Municipal de Pentecostes, solicitados pela
Junta de Freguesia._______________________________________________________
- Do Tribuna das Ilhas, envio de e-mail com a tabela de publicidade para um
destacável sobre o Azores Trail Run; ________________________________________
- Da Ordem Terceira do Carmo, envio de pedido de colaboração para a Festa de
Nossa Senhora do Carmo._________________________________________________
- Do Dr. Tiago Simões Silva, envio de e-mail solicitando o envio do Opúsculo «Matris
desta Villa de Orta: História do Passado, Património do Futuro», a algumas pessoas e
entidades. ______________________________________________________________
- De Mexete, envio de convite para estar presente no Desfile Solidário
Primavera/Verão.________________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Publicitar o edital recebido da Câmara Municipal da Horta sobre o Azores Trail Run
no site de internet da Junta de Freguesia; _____________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e enviar o relatório de
atividades do primeiro trimestre de 2018, relativos aos Acordos de Execução e
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências; ___________________
- Autorizar a AJIFA a utilizar do piso superior para uma reunião, para o dia 14 de Maio
às 14:00 horas. __________________________________________________________
- Tomado conhecimento dos procedimentos a ter em conta do projeto “A Minha
Ribeira”, e aguardar pela formalização do protocolo. ____________________________
- Aprovar o protocolo de apoio às atividades desportivas e recreativas da Associação
Desportiva e Cultural dos Bombeiros da Horta para 2018, e sugerir que se proceda à
assinatura no dia 12 de maio no âmbito da entrega dos certificados de participação dos
jogos tradicionais promovidos por aquela Associação. ___________________________
- Acusar a receção do e-mail com a tabela de publicidade para o destacável sobre o
Azores Trail Run, e informar não dispor de disponibilidade orçamental para o efeito. __
- Satisfazer o solicitado pelo Dr. Tiago Simões Silva e enviar o Opúsculo «Matris desta
Villa de Orta: História do Passado, Património do Futuro» para algumas pessoas e
entidades indicadas no e-mail e enviar também para todas as Casas dos Açores. ______
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- Agradecer o convite da organização Mexete, para o Desfile Solidário Primavera/Verão
2018, e confirmar a presença do presidente. ___________________________________
- Solicitar ao Vice-Presidente da Câmara Municipal informação sobre o ponto de
situação de alguns assuntos pendentes relativos à visita feita a esta Freguesia,
nomeadamente: _________________________________________________________
_________ - Demolição do abrigo junto à Igreja do Carmo; ______________________
_________ - Remoção das pedras do muro que ruiu na Canada do Caminho Fundo; ___
_________ - Entrega e possível colocação do equipamento do Parque Infantil do Bairro
da Boa Vista; ___________________________________________________________
_________ - Acompanhamento de técnico municipal para a definição da colocação de
ecoponto indicado por esta autarquia para a zona do Bairro da Boa Vista, no seguimento
da solicitação do Município. _______________________________________________
- Enviar ofício ao Diretor Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa manifestando a
estranheza desta Junta de Freguesia, por decorridos mais de 6 meses, não ter sido obtida
até à presente data uma resposta formal ao ofício desta autarquia de 26/10/2017; ______
- Contatar com o Sr. Padre Marco Luciano sobre a Missa e a Procissão de São Pedro; __
- Enviar ofício a todas as Juntas de Freguesias do Concelho a convidar para participar
no Torneio de Bilro Interfreguesias a realizar no âmbito do Programa das Festas de São
Pedro; _________________________________________________________________
- Inicio dos trabalhos dos trabalhos da 1ª fase do alargamento do caminho de acesso ao
Miradouro do Monto Carneiro; _____________________________________________
- Aprovar o Acordo de Cooperação com a AJIFA, para a utilização do piso superior do
rés-do-chão da sede da Junta de Freguesia, para a sede administrativa desta Associação.
- Enviar informação às rent-a-car e hotéis do condicionamento do trânsito no acesso ao
Miradouro do Monte Carneiro, no período de 7 a 19 de Maio, por motivo da realização
dos trabalhos da primeira fase de alargamento desta via. _________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas cerimónias do XVII Dia
Municipal do Bombeiro; __________________________________________________
_____ E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual se
lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos termos legais. __________

___________________________________
___________________________________
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