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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

HORTA 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Em conformidade com a alínea e) do artigo 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, cumpre à Junta de Freguesia apresentar a Informação de Atividades 

desenvolvidas, sendo esta a primeira informação relativa ao tempo do início do mandato 

do atual executivo. 

Das atividades desenvolvidas, nas mais diversas áreas, destaca-se: A reabertura 

do Centro de Convívio de Séniores, numa sala do Grémio Literário Artista Faialense, a 

diligência iniciada, junto do Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, para clarificar a 

situação do protocolo estabelecido com a Junta de Freguesia; início da diligência junto 

do Secretário-Geral dos Serviços Sociais da PSP para utilização de parcela de terreno 

para implantação do edifício do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo 

António; reunião com o Delegado da Secretaria Regional dos Transportes e Obras 

Publicas para tratar de vários assuntos do interesse da Freguesia, e solicitar a reparação 

de três bancos em pedra no Miradouro do Monte Carneiro; comunicação ao Diretor 

Regional do Orçamento e Tesouro para a obtenção de esclarecimento sobre a 

Requalificação do Beco do Saco; reunião com o Diretor dos Serviços Florestais sobre a 

reabilitação da Canada do Caminho Fundo; o anúncio de abertura do período para 

apresentação de propostas para a prestação do serviço de limpeza e manutenção de 

caminhos; a reunião com a Câmara Municipal para tratar do Contrato e Acordo de 

Delegação de Competências.  

 

      O Presidente da Junta de Freguesia 

 

      _______________________________ 

                    Laurénio Tavares 
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1 – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

 

1.1 – Secretaria 

 

 Participação da funcionária administrativa no workshop promovido pela 

Micro Horta, sobre o SNC-AP- Sistema de Normalização Contabilística 

para a Administração Publica;  

 Revisão do contrato de comunicações com a PT Empresas; 

 Instalação de nova iluminação no rés-do-chão da sede da Junta de 

Freguesia; 

 Preparação do Acordo de Execução e dos Contratos Interadministrativos 

de Delegação de Competências; 

 Preparação da Prestação de Contas Intercalares e apresentação à 

Assembleia de Freguesia; 

 Preparação das Opções do Plano de Atividades e do Orçamento para 

2018; 

 

 

 

1.2 Desratização 

 

 Continuação da distribuição gratuita de isco raticida. 

 

 

 2 – AÇÃO SOCIAL 

 

 Atendimento semanal e acompanhamento/ encaminhamento de diversas 

situações; 

 Implementação do Projeto “Banco Solidário”, para recolha de roupa, 

brinquedos e bens materiais para serem entregues a pessoas carenciadas, 

a serem distribuídos pela Cáritas da Ilha do Faial. 
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 Reabertura do Centro de Convívio de Séniores, a funcionar no Grémio 

Literário Artista Faialense, numa sala que recebeu beneficiações para 

esse efeito; 

 Oficio ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, a solicitar a 

clarificação da situação do Protocolo da CVP com a Junta de Freguesia e 

disponibilizar apoio para reativar a Delegação no Faial;  

 

3 – HABITAÇÃO, URBANISMO E AMBIENTE 

 

3.1– Urbanização 

 

 Roça e limpeza dos espaços públicos do Realojamento das Dutras e do 

Loteamento da Vista Alegre, do Bairro da Vista Alegre, do Largo e 

Escadaria do Carmo; 

 Limpeza regular semanal do Bairro da Boa Vista; 

 Envio de oficio ao Secretário-geral dos Serviços Sociais da Policia de 

Segurança Publica, solicitando informação sobre a possível utilização de 

parcela de terreno para implantação do edifício do Império União e 

Fraternidade da Ladeira de Santo António; 

 

 

4 – RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 Apoio da Junta à Câmara Municipal e aos munícipes, na indicação dos 

locais para recolha, pelos serviços municipais, de sucatas, monstros e 

viaturas abandonadas na via pública; 

 

5 – CULTURA E FESTIVIDADES 

 

5.1 – Festividades 

 

 Colocação, com a colaboração da Comissão de Festas do Bairro, da nova 

Iluminação de Natal nas entradas e saídas do Bairro da Boa Vista; 

 Solicitação, ao Serviço Florestal do Faial, para a colocação de Árvores 

de Natal no Bairro da Boa Vista e junto à sede da Junta de Freguesia. 
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6 – REDE VIÁRIA E TRÂNSITO 

 

 Limpeza e queima de infestantes nos arruamentos da zona alta da 

freguesia; 

 Roça e limpeza de bermas e taludes dos caminhos da zona alta da 

Freguesia, incluindo os acessos ao Miradouro do Monte Carneiro; 

 Abertura do período para a apresentação de propostas para a limpeza dos 

caminhos da Freguesia, no âmbito da Delegação de Competências do 

Município; 

 Reunião com o Diretor dos Serviços Florestais para tratar de assuntos do 

interesse da Freguesia, nomeadamente da reabilitação da Canada do 

Caminho Fundo; 

 Envio de oficio ao Diretor Regional do Orçamento e Tesouro, solicitando 

esclarecimento sobre o fim a que se destina a parcela de terra no Beco do 

Saco, alertando para os possíveis riscos que oferece o tosco alpendre 

junto às ruinas ali existentes, que pode colocar em perigo pessoas e bens, 

como para a necessidade da requalificação urbana do Beco do Saco, 

situado na zona do Centro Histórico da freguesia e da cidade. 

 Reunião com o Delegado da Secretaria Regional dos Transportes e Obras 

Publicas, para tratar de assuntos do interesse da Freguesia e solicitar a 

reparação de três bancos em pedra no Miradouro do Monte Carneiro. 

 

7 – REUNIÕES, COMPROMISSOS E VISITAS 

 

 Reunião do executivo com a direção do Grémio Literário Artista Faialense 

para tratar do possível acordo de cooperação para funcionamento do 

Centro de Convívio de Seniores nas instalações do Grémio; 

 Reunião com o gerente da Empresa Emanuel Ribeiro, Lda, para tratar de 

assuntos relacionados com a prestação de serviços de limpeza dos 

caminhos da Freguesia; 

  Reunião com a Gerente de conta da PT, para tratar da revisão das 

comunicações da Junta; 

 Participação dos idosos no programa do Dia Mundial da Terceira Idade; 
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 Reunião do executivo com ao Sr. Padre Paulo Silva, da Cáritas da Ilha do 

Faial, para a cooperação entre ambas as partes; 

 Reunião do executivo com a direção da Sociedade Amor da Pátria, para 

apresentação de cumprimentos e falar sobre o Centro de Convívio de 

Seniores; 

 Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa de Finados, no 

Cemitério do Carmo; 

 Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene do Dia 

da Escola Profissional da Horta; 

 Reunião do executivo da Junta de Freguesia com a AJIFA, para tratar do 

Protocolo de Cooperação estabelecido entre ambas as partes; 

 Apresentação de cumprimentos pelo executivo da Junta de Freguesia ao 

Presidente da Câmara Municipal da Horta e convite para o Presidente e 

Vice-Presidente visitarem a freguesia e realizar uma reunião de trabalho na 

Junta de Freguesia; 

 Participação do secretário, da tesoureira da Junta de Freguesia e da 

presidente da Assembleia de Freguesia, no I Encontro da Câmara 

Municipal da Horta com as Juntas de Freguesia; 

 Reunião com a empresa de contabilidade autárquica SISDIAS, sobre a 

prestação de serviços de apoio à contabilidade; 

 Participação do presidente na reunião com o Grupo do Projeto Desfile 

Equestre de Natal, na Junta de Freguesia da Conceição; 

 Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene 

Comemorativa do 24º Aniversário da APADIF; 

 Participação do Secretário da Junta de Freguesia, no lançamento do livro 

“Ilhas de Portugal”; 

 Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Encontro de Grupos 

Corais de Santa Cecília, na Igreja Matriz; 

 Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene de Santa 

Cecília, na Igreja Matriz; 

 Participação do Presidente da Junta de Freguesia na abertura do programa 

“Natal com Tradição”; 

 Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Encerramento do VIII 

Congresso dos TSD/Açores; 
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  Participação do Presidente da Junta de Freguesia no espetáculo musical do 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, da APADIF; 

 Visita do Presidente com o Eng. Sequeira a uma moradia no Bairro da Boa 

Vista com problemas de infiltrações de águas pluviais; 

 Reunião de trabalho do presidente com o Eng. Sequeira, sobre o 

ordenamento de Espaços Públicos confinantes com o Bairro da Boa Vista; 

 Participação da Tesoureira da Junta de Freguesia, no workshop, 

promovido pela Micro Horta, sobre o SNC-AP - Sistema de Normalização 

Contabilística para a Administração Publica; 

 Participação do Secretário da Junta de Freguesia na Festa de Natal dos 

colaboradores do Grupo Municipal; 

 Acompanhamento do Presidente em várias visitas à freguesia empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o serviço de limpeza de 

caminhos. 

 


