JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZANOVE
_____ Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezanove, 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 Câmara Municipal da Horta, envio de convocatória para uma reunião da Camara
com os executivos de todas as Juntas de Freguesia; envio e-mail a solicitar informações
sobre os pontos de acesso publico de internet sem fios; envio de e-mail sobre a sessão
de nutrição no Centro de Convívio de Seniores; envio de convite para participar nas
cerimónias do Voto Municipal de Pentecostes; envio de e-mail sobre o Desfile da
Semana do Mar; envio de e-mail com convocatória para uma reunião de trabalho sobre
o Fundo Próprio, relativo à reabilitação do Caminho Fundo; envio de e-mail com
solicitação de procedimentos de recolha de monstros e de fotografias de boas e más
praticas ambientais, na Freguesia; envio de convite para a cerimónia de encerramento
do Projeto Faial Ilha de Tradições. __________________________________________
- Da Casa de Infância de Santo Antonio, envio de convite para estar presente nas
sopas da Festa do Espírito Santo. ___________________________________________
- Da Direção Regional da Agricultora, envio de ofício sobre o registo e licença de
animais de companhia na Junta de Freguesia. __________________________________
- Da Direção Regional do Ambiente, envio de convite para estar presente na cerimónia
de descerramento de placa de homenagem ao Professor Frederico Machado. _________
- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail com a
ficha de caracterização do Projeto “A Minha Ribeira”. __________________________
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- Da Direção Regional da Juventude, envio de convite para estar presente na
conferência de imprensa de apresentação do Torneio Nacional de Futebol de Rua. ____
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, que
concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das
freguesias. _____________________________________________________________
- Da Paroquia das Angústias, envio de convite para estar presente nas cerimónias em
honra de Nossa Senhora das Angústias. ______________________________________
- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail com os contatos da Comissão
Nacional de Eleições. ____________________________________________________
- De Sara Resendes – Agente de Execução, envio de notificação de processo de
remoção e acolhimento de gatos, resultantes de uma ação de despejo. _______________
- Da Globalsoft, envio de e-mail a informar de valores pendentes. _________________
- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de agradecimento pela
participação no concurso de sopa, no âmbito da comemoração do Dia da Escola
Secundária Manuel de Arriaga. _____________________________________________
- De Ana Catarina Rosa, envio de e-mail a solicitar a cedência de um espaço para
workshop de maquilhagem e cuidados de rosto com produtos da marca Oriflame, para o
próximo sábado, dia 08 de junho. ___________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Conclusão da 2ª fase do alargamento do caminho de acesso ao Miradouro do Monte
Carneiro, com a construção de 100 mts de valeta galgável, no quadro da Obra da
Freguesia, do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências; __________
- Satisfazer o solicitado e informar a Câmara Municipal sobre qual a operadora de
comunicações, no âmbito da candidatura ao projeto europeu Wifi4EU; _____________
- Informar a assistente do centro de convívio de Seniores da realização de uma sessão de
nutrição para os utentes que frequentam o centro; ______________________________
- Iniciar os procedimentos necessários para a representação da Freguesia do Desfile da
Semana do Mar, contactando para os efeitos a Prof. Diva Silva; ___________________
- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e informar quais os procedimentos de
recolha de monstros efetuado por esta Junta de Freguesia e enviar fotografias das boas e
más práticas ambientais; __________________________________________________
- Ter em atenção os procedimentos da informação recebida da Direção Regional da
Agricultura, sobre o registo e licenciamento de animais de companhia na Junta de
Freguesia; ______________________________________________________________
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- Informar a Câmara Municipal da Horta e a AFAMA do processo de notificação para a
remoção de gatos resultantes de uma ação de despejo, enviado pela Agente de
Execução, Sara Resendes; _________________________________________________
- Disponibilizar à Sra. Ana Catarina Rosa a colaboração desta Junta de Freguesia, na
cedência de espaço para a realização do workshop de maquilhagem e cuidados de rosto,
com produtos da marca Oriflame, no Grémio Literário Artista Faialense. ____________
- Propor à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia a data de 25 de junho para a
realização da sessão ordinária do referido mês_________________________________
- Solicitar orçamento à empresa Sometal para a construção de uma estrutura metálica
para apoio da cobertura do pódio que está a ser construído junto ao recinto desportivo
da Boa Vista e alteração da vedação do Recinto; _______________________________
- Solicitar orçamento para a colocação de prumos em madeira para sinalizar áreas de
risco na circulação rodoviária no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro;
- Solicitar orçamento para a colocação das floreiras suspensas no Centro Urbano e
respetiva manutenção. ____________________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Visita do Presidente da Junta de Freguesia com o encarregado geral da Câmara
Municipal à Canada do Caminho Fundo, para efeitos de reparação do piso, e ao
Caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, para reparação asfáltica da via; __
- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na
reunião sobre o Azores Trail Run; ___________________________________________
- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na
sessão Solene comemorativa do Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga; _______
- Participação da Junta de Freguesia no Festival de Sopa, no âmbito da comemoração do
Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga; _________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia do 100º Aniversário da
1ª Travessia Aérea do Atlântico Norte; _______________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia, numa reunião com a Câmara
Municipal e todas as Juntas de Freguesia; _____________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no almoço de Sopas do Espírito
Santo, na Casa de Infância de Santo Antonio; __________________________________
- Reunião do presidente da Junta de Freguesia, com o Prof. Luis Arruda, sobre a edição
do livro “A Guerra do Ultramar, Caminhando pela Memoria e pela História”. ________
- Apoio da Junta de Freguesia no ato eleitoral para as Eleição ao Parlamento Europeu;
- Visita do presidente e do secretário da Junta de Freguesia, com o Delegado da
Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas na Ilha do Faial, ao caminho de
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acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, para tratar da colocação das guardas de
segurança. _____________________________________________________________
_____ 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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