
  

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

------------------------------------------------------------------ Ata nº 8----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas vinte horas, no edifício da Sede da Junta de 

Freguesia da Matriz, sita no Largo Duque D´Ávila e Bolama, e de acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 12º da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e do nº 1 do artigo 22º do Regimento da Assembleia de Freguesia da Matriz, 

realizou-se a terceira sessão extraordinária de dois mil e dezoito da Assembleia de Freguesia da Matriz, 

verificando-se as seguintes presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Cristina Fátima Costa Rosa, Daniela Silva 

em substituição de César Augusto Bettencourt Lima, Carlos Alberto da Silva Machado e Maria Manuela Fagundes 

da Silva Correia em substituição de Daniel Dutra Moreira Rafael, da Coligação Acreditar no Faial, Sandra Silveira 

Silva, José Ávila Menezes e Dália Leal em substituição de Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira do Partido Socialista e 

Rui Rodrigues em substituição de Maria do Céu Barroca Brito, da CDU. ------------------------------------------------------- 

Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares, Presidente e Isabel 

Dutra, Tesoureira, e Luis Morais, Secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ---------------------------------------------- 

Ponto único – Alteração ao Acordo de Execução de Delegação de Competências da Câmara Municipal da Horta. - 

A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, que informou que por se terem realizado 

trabalhos de preparação das bermas e taludes para a execução da 1ª fase da Obra da Freguesia – Alargamento do 

caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, que não estavam previstos, é necessário solicitar à Câmara 

Municipal a alteração ao Acordo de Execução de 2018  para reforço da rubrica “Conservação e Limpeza de Bermas, 

Valetas e Caminhos”, com a transferência de verbas das rubricas “Remendagens”  - 1.000,00 € e “Desratização” – 

300,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Colocada a proposta de alteração à votação, a mesma foi aprovada com 6 votos a favor e 3 abstenções. ------------ 

E nada mais havendo a tratar, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, a Presidente da Mesa da Assembleia de 

Freguesia deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente minuta de ata que foi lida e aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA __________________________________________________ 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO _______________________________________________________ 

 

 


