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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
VINTE E QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos vinte e quatro dias 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 o livro de reclamações. _______________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com a proposta de alteração ao 

Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para 

o ano de 2019, para apreciação e pronuncia; envio de e-mail sobre o projeto de 

animação “Natal com Tradição”; envio de convite para estar presente na Missa de 

Finados; _______________________________________________________________ 

- Da Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça, envio de e-mail a 

confirmar a disponibilidade do auditório no dia 14 de novembro, para a sessão de 

esclarecimentos sobre os Direitos dos Consumidores. ___________________________ 

- Da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas, envio de ofício com as 

alterações ao transito na ER nº 1-1ª – Freguesia da Praia do Almoxarife, entre o 

entroncamento da Fernandega e o Entroncamento da “Ladeira da Praia”. ____________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail sobre a Estratégia 

Regional do Combate à Pobreza. ____________________________________________ 

- Da Policia de Segurança Publica, envio do parecer técnico para a realização da 

Prova de Ciclismo da Matriz. ______________________________________________ 
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- De Filipe Fonseca, envio de e-mail a confirmar a presença para o espetáculo musical 

“Musica no Coreto” a realizar no dia 25 de maio de 2019. ________________________ 

- Da AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de convite para estar 

presente na III Edição do C(H)orta – Festival de Curtas do Faial. __________________ 

- De Nilzo Fialho, envio de convite para a visita dos utentes do Centro de Convívio à 

exposição Mestre José de Melo, na Casa Manuel de Arriaga. _____________________ 

- Da Reitoria da Universidade dos Açores, envio de convite para estar presente na 

Homenagem ao Professor Doutor Frederico Machado. __________________________ 

- Da Escola Profissional da Horta, envio de convite para estar presente na Sessão 

Solene do Dia da Escola. __________________________________________________ 

- Do Castelinho, envio de convite para estar presente na inauguração das novas 

instalações da Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividades de Tempos Livres do 

Lar das Criancinhas da Horta. ______________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Confirmar a existência do livro de reclamações e verificar se está em conformidade 

com o diploma que consta da informação recebida da DROAP. ___________________ 

- Aprovar a proposta de adenda ao Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências para o ano de 2019. _____________________________ 

- Dar conhecimento à Câmara Municipal do parecer favorável da Policia de Segurança 

Publica para a realização da Prova de Ciclismo “Rampa da Matriz”, e solicitar os 

respetivos sinais de transito. _______________________________________________ 

- Definir com a Assistente do Centro de Convívio de Seniores o dia para a visita à 

exposição do Mestre José de Melo, na Casa Manuel de Arriaga. ___________________ 

 - Dirigir ofício ao Vice-Presidente da Câmara Municipal, manifestando a opinião da 

Junta de Freguesia relativamente à reabilitação do Beco do Saco, que não deverá passar 

apenas pela asfaltagem do piso mas sim por uma intervenção de requalificação 

urbanística e consolidação das ruinas do edifício ali existente. ____________________ 

 - Analisar a situação do Grémio Literário Artista Faialense no sentido de ajudar a 

encontrar uma solução para as dificuldades associativas e financeiras com que se depara 

esta secular instituição. ___________________________________________________ 

- Aprovar a candidatura ao Apoio à Natalidade – “Vale de Compras Bebé” apresentada 

por Cláudia Sofia Brandão Matias, pelo nascimento do seu filho, João Dinis Matias 

Jardim. ________________________________________________________________ 

- Propor à Presidente da Assembleia de Freguesia a convocação de uma reunião 

extraordinária por haver necessidade de se proceder à alteração do Acordo de Execução 

de Delegação de Competências da Câmara Municipal de 2018, na transferência de 
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1.000,00 € da rubrica “Remendagens” e 300,00 € da rubrica “Desratização”, para 

reforço da rubrica “Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos”. ________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


