ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ
------------------------------------------------------------------ Ata nº 14------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, 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 o número um do artigo onze da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, realizou-se sessão ordinária da Assembleia
de Freguesia da Matriz, verificando-se as seguintes presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Cristina Fátima
Costa Rosa, Carlos Alberto da Silva Machado, Daniel Dutra Moreira Rafael e César Augusto Bettencourt Lima da
Coligação Acreditar no Faial, Sandra Silveira Silva, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira e José Ávila Menezes, do
Partido Socialista e Rui Rodrigues pela CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares, Presidente,
Isabel Dutra, Tesoureira e Luís Carlos da Silva Morais, secretário. -------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pela Presidente da Mesa e, no período antes da ordem de trabalhos, foi posta à votação a ata
da reunião anterior que já tinha sido distribuída, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------Ainda antes da ordem do dia a Presidente da Mesa informou os presentes que a vogal eleita pela CDU Maria
do Céu Brito renunciou ao mandato e vai ser substituída pelo vogal Rui Rodrigues.---------------------------------------------Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ----------------------------------------Ponto um: Apreciação da Informação sobre as Atividades da Junta de Freguesia, desenvolvidas no período de 16
de setembro a 10 de dezembro de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Apreciação e votação das Opções do Plano de Atividades e da Proposta de Orçamento para 2020;---Ponto três: Ratificação do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
para o ano de 2020;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: 2ª Revisão Orçamental de 2019;-------------------------------------------------------------------------------------------Entrando no ponto um da Ordem dos Trabalhos a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia que começou por fazer algumas apreciações sobre as atividades da Junta de Freguesia, neste
período, destacando os aspetos que considerou mais relevantes. Começou por fazer referência a mudança do
Centro de Convívio de Seniores da Matriz que já está a funcionar no Centro Pastoral Padre Marco Luciano, no
Carmo. Fez também referência às duas Bolsas de Estudo atribuída pela Junta de Freguesia da Matriz a estudantes
de fracos recursos económicos, à prova de ciclismo Rampa da Matriz-Troféu Gaspar Neves e ao lançamento do
livro da autoria do professor Luís Arruda, “Guerra do Ultramar - Caminhando Pela Memória e Pela História”,
editado pela Junta de Freguesia, com o patrocínio da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo.
Salientou também o concurso para limpeza de bermas e manutenção de caminhos, o contato feito aos
proprietários para a cedência gratuita dos terrenos para a obra de requalificação do Caminho Fundo. O Presidente
da Junta fez também referência à aquisição de estacões e postes em madeira torneados para guardas de
segurança a colocar em zonas de maior risco no caminho de acesso ao Monte Carneiro. Na área do ambiente o
Presidente destacou a distribuição para todas as residências da freguesia do folheto para sensibilização e
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educação ambiental. Salientou a colocação no Parque Infantil da Boa Vista de um painel sobre as regras de
segurança, na sequência de uma inspeção efetuada pela entidade competente. Por último, o Presidente da Junta
fez referência à visita da Câmara Municipal da Horta à Freguesia, no âmbito do projeto municipal “Presentes no
Concelho”, destacando a pertinência dos assuntos abordados e a cooperação entre as duas instituições, em prol
dos interesses da Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, o vogal José Menezes questionou se já tinha havido
alguma evolução relativamente à situação do Beco do Saco, após a visita da Câmara Municipal da Horta. O
Presidente esclareceu que até à data não houve nenhuma alteração relativamente à referida situação. -----------------No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta referiu que muitas das atividades
do Plano são de continuidade, contemplando também alguns novos projetos. Apesar do documento estar
apresentado de forma clara e muito desenvolvida o Presidente salientou alguns pontos que considerou mais
relevantes e particularizou a situação do Parque Infantil do Bairro da Boa Vista, que carece, para cumprir as
normas legais, da colocação de um novo piso homologado, e pela informação da Câmara não está no âmbito das
intervenções que têm sido feitas nos Parques Infantis da ilha, por parte do município.---------------------------------------O vogal José Menezes pediu a palavra para dar os parabéns à Junta de Freguesia pela objetividade e boa
organização do documento apresentado, facilitando a sua leitura e compreensão. Questionou o executivo se, na
rubrica Urbanismo, a Junta de Freguesia tem alguma ideia para a Arte Urbana que possa ser proposta à Câmara
para a reabilitação de alguns espaços, tendo disponibilizado a colaboração para com outros se aprofundar este
assunto. No âmbito da rede viária sugeriu que a Junta tente diligenciar, no sentido de ser retirada a calçada no
extremo superior da Rua Dr. Melo Simas, uma vez que a passagem do asfalto para a calçada torna esta via
perigosa. Sugeriu também que o sentido de circulação fosse alterado na Rua Dr. Melo e Simas, de modo a facilitar
o acesso à avenida. Questionou também o executivo sobre a procura que tem havido na Junta relativa ao registo
e licenciamento de canídeos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta pediu a palavra para esclarecer que, relativamente à Arte Urbana, a reabilitação do
Beco do Saco poderia ser uma boa oportunidade para este projeto e que também manifestava disponibilidade
para aprofundar o assunto. No que se refere as zonas de circulação viária, em alguns arruamentos na zona alta da
freguesia, com a ligação do piso de calçada e betão, referiu que a Câmara Municipal da Horta já disse ter esta
situação em estudo, mas a Junta pode voltar a reforçar a pertinência deste assunto. Em relação aos canídeos, o
Presidente da Junta referiu que tem havido um aumento de registos e licenciamento de animais e que houve
apenas duas contraordenações, mas as coimas não foram aplicadas porque os munícipes depois de notificados,
resolveram de imediato a situação, e por os animais não terem sido identificados na via pública.--------------------------O vogal César lima solicitou a palavra para dizer que na sua opinião a requalificação de algumas zonas da
cidade, com arte urbana é uma ideia muito interessante. Questionou a Junta se tem alguma ideia prevista para
uma intervenção na zona que circunda os apartamentos do Carmo. -----------------------------------------------------------
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-----O vogal Rui Rodrigues questionou a o Presidente da Junta a quem compete a colocação de cinzeiros para a
recolha de beatas, na via pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta esclareceu que compete à Câmara Municipal da Horta a colocação dos cinzeiros. Referiu
que o projeto vencedor do Orçamento Participativo da Matriz foi a colocação de cinzeiros de rua, e que a Junta
de Freguesia apresentou uma proposta à Câmara Municipal da Horta para estabelecer uma parceria entre ambas
as entidades tendo por fim desenvolver o projeto em conjunto. ---------------------------------------------------------------------O Plano de Atividades e a Proposta de orçamento para 2010 foi posto à votação e aprovado com seis votos a
favor, sendo cinco da Coligação Acreditar no Faial e um da CDU e três abstenções do Partido Socialista. ----------------No ponto três da ordem de trabalhos foi feita a Ratificação do Acordo de Execução e Contrato
interadministrativo de Delegação de Competências para o ano de 2020. O documento foi aprovado com seis
votos a favor, sendo cinco da Coligação Acreditar no Faial e um da CDU e três abstenções do Partido Socialista. ------No ponto quatro da ordem de trabalhos, foi feita a Revisão Orçamental de 2019. O Presidente passou a palavra
à tesoureira Isabel Dutra para apresentar o documento, o qual foi aprovado com seis votos a favor, sendo cinco
da Coligação Acreditar no Faial e um da CDU e três abstenções do Partido Socialista. -----------------------------------------Por fim foi posta a votação a minuta de ata, a qual foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas vinte e duas horas, a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em minuta e aprovada por unanimidade. ---A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA __________________________________________________

O PRIMEIRO SECRETÁRIO _______________________________________________________

