JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZASSETE DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E DEZOITO
_____ Aos dezassete do mês de outubro 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, Isabel Alexandra de
Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Luis Carlos da Silva Morais,
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 DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio
de ofício sobre os Fundos do Orçamento de Estado – 4º trimestre; envio de e-mail sobre
o Orçamento da Freguesia para 2019 – Fundos do Orçamento de estado. ____________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convocatória para a reunião de trabalho
sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de
Competências; envio de e-mail sobre o condicionamento no transito na Rua da Vista
Alegre; envio de e-mail sobre a prorrogação de condicionamento de transito na Rua da
Vista Alegre; envio de e-mail sobre as comemorações do Dia Municipal Viver em
Igualdade; envio de convite para estar presente nas comemorações do Dia Municipal
Viver em Igualdade; envio de e-mail sobre a peste suína africana – pedido de
divulgação à população; envio de e-mail com pedido de entrega de justificativos de
despesa relativas aos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de
Delegação
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- Da ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores, envio de e-mail
sobre as sessões de sensibilização “Informação, Educação e Apoio aos Consumidores”.
- Da Direção Regional da Habitação, envio de convite para estar presente na Ação de
Sensibilização subordinada ao tema da prevenção de quedas nos idosos nas suas
habitações. _____________________________________________________________
- Da APADIF, envio de convite para estar presente na Conferencia Conceitos, Razoes e
Cominhos para a Inclusão. _________________________________________________
- Da AJIFA, envio de e-mail a solicitar a utilização da sede para reunião extraordinária.
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Ter em consideração as recomendações da DROAP – Direção Regional de
Organização e Administração Publica, sobre a elaboração do orçamento para 2019, no
que respeita às transferências dos Fundos do Orçamento do Estado; ________________
- Proceder de acordo com o solicitado pela Câmara Municipal e enviar o relatório
trimestral
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interadministrativos de Delegação de Competências; ____________________________
- Afixar os editais da Câmara Municipal da Horta, sobre o condicionamento do transito
na Rua da Vista Alegre; ___________________________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e enviar os justificativos de
despesa relativas aos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de
Delegação de Competências, e requerer a transferência de verbas da rubrica
“Remendagens” no valor de 1.000,00 € e da rubrica “Desratização” 300,00€, para
reforço da rubrica “Conservação e Limpeza de Bermas Valetas e Caminhos”; ________
- Promover uma sessão de esclarecimentos sobre o Direitos dos Consumidores em
parceria com a ACRA, a realizar no dia 14 de novembro, pelas 20.30 horas. Solicitar
para o efeito o auditório da Biblioteca João José da Graça; _______________________
- Autorizar a utilização da sede da Junta de Freguesia para uma reunião extraordinária
da AJIFA; _____________________________________________________________
Ponto 4 – Prova de Ciclismo da Matriz _____________________________________
- Realizar a prova de ciclismo “Rampa da Matriz”, em duas mangas, com saída do
Largo Duque D’Ávila e Bolama (lado sul) até ao cimo da Rua Eduardo Bulcão, no dia
03 de novembro, com inicio pelas 16:00 horas, seguido de convívio de entrega de
trofeus na sede da Junta de Freguesia. ________________________________________
Com o objetivo de homenagear antigos desportistas da Matriz, que se destacaram em
várias modalidades desportivas, foi decidido atribuir no primeiro ano da prova o Trofeu
“Antero Gonçalves”. _____________________________________________________
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Solicitar à Policia de Segurança Publica autorização para a realização da prova e
comunicar á Câmara Municipal. ____________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão de Apresentação do I Plano
de Ação de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2019, promovido pela Direção
Regional de Prevenção e Combate às Dependências, que se realizou na Câmara
Municipal da Horta. ______________________________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião na Câmara Municipal
sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de
Competências, para 2019; _________________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Ação de Sensibilização
subordinada ao tema da prevenção de quedas nos idosos nas suas habitações, promovida
pela Direção Regional da Habitação. ________________________________________
_____ 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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