ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ
------------------------------------------------------------------ Ata nº 18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, na Sociedade Amor da Pátria 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, Manuela Correia, Daniel Rafael e César
Lima da Coligação Acreditar no Faial, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira, José Ávila Menezes e Sandra Silva 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 antes da ordem de trabalhos, foi lida e posta à consideração a proposta
de deliberação apresentada pelos vogais do Partido Socialista “Fins de semana de verão, no centro histórico e
comercial da freguesia da Matriz, na cidade da Horta, ilha do Faial”.--------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia considerou a proposta válida e muito interessante, mas sugeriu que a
Câmara Municipal da Horta fosse ouvida, antes de qualquer outra instituição ou empresa, uma vez que é a
entidade com mais poder de decisão na matéria. Referiu também que os comerciantes não são muito recetivos à
ideia de fecharem as ruas, nem ao alargamento do horário de funcionamento. Realçou também que é importante
termos em consideração as medidas de combate à pandemia, uma vez que esta iniciativa implicaria criar mais
momentos para ajuntamento de pessoas, embora sejam de presença e convívio ao ar livre. Acrescentou ainda
que a proposta apresentada, vem ao encontro das iniciativas que a Junta de Freguesia tem vindo a promover
para dinamizar a freguesia e a cidade, nomeadamente a realização dos workshops do projeto “Bebés Felizes no
Largo”, a “Festa do Cinema ao Ar Livre” ou “Música no Coreto”. ------------------------------------------------------------------- O vogal Rui Rodrigues referiu que esta ideia já foi várias vezes referida, mas que é sempre importante
relembrar. Acrescentou que esta iniciativa poderá trazer muitas vantagens a nível da dinamização da cidade.
Concorda também que a Câmara Municipal da Horta deve ser a primeira entidade a dar parecer sobre o assunto.Sobre este assunto, o vogal Daniel Rafael, acrescentou que as bolsas de estacionamento, deveriam ter em conta
a idade dos moradores, residentes nas zonas que fossem fechadas ao trânsito, de modo a não prejudicar estes
munícipes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O vogal José Menezes, voltou a intervir esclarecendo que a sugestão de ouvir outras entidades interessadas,
antes da proposta chegar à Câmara Municipal da Horta, tinha como propósito permitir que a proposta fosse
enriquecida com os vários contributos, antes de chegar à Câmara Municipal da Horta. -------------------------------------- Ainda sobre este assunto, o vogal César Lima solicitou a palavra para se congratular com a iniciativa e referiu
que era importante termos um levantamento das ruas que serão encerradas e dos comerciantes que serão
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abrangidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A vogal Manuela Correia também se congratulou com a iniciativa e com a possibilidade de criarmos zonas
pedonais. Considera que também é importante os comerciantes estarem abertos a novas iniciativas e novos
horários, para se adaptarem à realidade, dando mais dinamismo à cidade. ----------------------------------------------------- O vogal José Menezes interveio referindo que a ideia era fechar a Rua Principal, mas este assunto tem de ser
muito bem ponderado entre todas as entidades envolvidas. ------------------------------------------------------------------------ A segunda secretária, Sandra Silveira referiu que aos sábados de manhã é notório um maior dinamismo na
baixa da cidade. No entanto, é importante que o comercio tradicional tenha outras respostas para atrair e
conquistar o público de hoje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia referiu que se devia estabelecer um prazo para se recolherem os pareceres
das várias instituições e empresas envolvidas. O vogal José Menezes manifestou a sua concordância e ficou
decidido que seria um prazo de dez dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A proposta colocada à votação foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------- Ainda antes da ordem do dia, a Presidente da Mesa deu conhecimento de um oficio que a Assembleia recebeu
da Junta de Freguesia com a exposição feita pela autarquia a várias entidades nacionais e regionais, com a
manifestação da sua discordância e procura de explicações, sobre a alteração aos limites da freguesia verificada
durante a operação do CENSOS 2021. O Presidente da Junta de Freguesia referiu que anteriormente já se
registaram algumas alterações sem o conhecimento institucional da Junta que causaram algum
descontentamento nas populações e que, recentemente, com a realização do CENSOS houve nova alteração nos
limites do lado sul da freguesia. Disse também que a Comissão Nacional de Eleições já tinha respondido dizendo
que não é responsável pelo assunto, e que continuam a aguardar os pareceres das várias outras entidades com
competência no assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Posto isto, a Presidente da Mesa pôs a votação a ata da reunião ordinária do dia dezasseis de dezembro, a
qual foi aprovada com seis votos a favor, e três abstenções, por não terem estado presentes. ---------------------------- De seguida, a Presidente da Mesa passou ao ponto um, da ordem de trabalhos – Apreciação da Informação
de Atividades da Junta de Freguesia da Matriz e da demonstração financeira, relativas ao período de 16 de
dezembro de 2020 a 15 de abril de 2021. De entre os pontos enunciados no documento, o Presidente da Junta
destacou o acompanhamento dado pela Junta às famílias mais carenciadas da freguesia, em parceria com a
Paróquia, no período do confinamento do COVID-19; a quebra de frequência no Centro de Convívio de Seniores;
a atribuição de bolsas de estudo a alunos mais carenciados da freguesia, o acompanhamento e o apoio direto às
famílias sinistradas do incêndio ocorrido no Bloco Habitacional na Rua Monsenhor José de Freitas Fortuna, a
celebração do Dia da Freguesia. Informou estar a ser tratada a substituição do painel de informação turística para
substituir o que foi vandalizado no Miradouro do Monte Carneiro, com um conceito diferente do anterior. De
seguida fez um balanço da semana Presentes no Concelho, da iniciativa do município, e das obras que foram
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realizadas ou já se iniciaram. Por fim, fez referência ao apoio dado pela Junta de Freguesia à Unidade de Saúde
do Faial, no contato com os idosos da freguesia que iam ser vacinados; à Associação Faialense de Bombeiros
Voluntários do Faial, na aquisição de equipamentos de proteção individual e ao apoio da Junta na realização dos
CENSOS 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O vogal César Lima, solicitou a palavra para alertar a Junta de Freguesia para o estado de degradação do muro
degradado na rua Dr. Azevedo. O Presidente da Junta informou que ia verificar e dar conhecimento à Câmara
Municipal da Horta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Rui Rodrigues interveio para pedir esclarecimento sobre o alpendre do Beco do Saco. O Presidente da
Junta esclareceu que este alpendre vai ser consolidado e que nesta zona serão colocados os contentores para
resíduos sólidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal José Menezes questionou o Presidente da Junta sobre a reunião com a senhora Embaixadora Manuela
Bairos. O Presidente referiu que a Embaixadora solicitou a reunião para sensibilizar a Junta para a necessidade de
ser dada maior atenção e cuidado urbanístico à cidade de forma a que alguns edifícios degradados sejam
reabilitados ou fiquem mais apresentáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto dois da ordem de trabalho foi apresentado o Relatório de Gestão da Junta de Freguesia da Matriz
do ano de 2020. O presidente da Junta esclareceu que o documento, com a alteração oficial do sistema de
contabilidade, se apresenta muito técnico, pelo que a Junta elaborou um complemento ao mesmo, por forma a
que este ficasse mais elucidativo e de fácil compreensão pelos vogais da Assembleia de Freguesia, seguindo o
empenho do executivo da Junta de Freguesia em dar há Assembleia de Freguesia uma informação detalhada do
trabalho da autarquia. O documento colocado à votação foi aprovado com oito votos. ----------------------------------De seguida, a Presidente da Mesa passou ao terceiro ponto da ordem de trabalhos – Prestação de Contas da Junta
de Freguesia da Matriz do ano de 2020. Tomou a palavra a Tesoureira da Junta de Freguesia, referindo que
existem mapas que não são obrigatórios apresentar à Assembleia de Freguesia, mas por uma questão de
transparência e melhor análise, o executivo decidiu inclui-los nos documentos a distribuir. Referiu que em termos
de resultados foram recebidas todas as verbas previstas em plano de orçamento, e que no que se refere às
despesas as mesmas ficaram a abaixo dos valores inscritos no Orçamento para 2020, mas o mesmo ficou a deverse ao atraso na execução da Obra de Requalificação do Caminho Fundo e da 3ª fase do melhoramento do acesso
ao Miradouro do Monte Carneiro (construção de Caixa de Retenção e Poço Sumidouro de Águas Pluviais).
Justificou ainda a não realização da despesa com equipamento informático e administrativo, com a ausência de
resposta da DROAP à candidatura de apoio no âmbito da Cooperação Técnica e Financeira do Governo com as
Juntas de Freguesia. Realçou a execução de alguns projetos como o Cinema ao Ar Livre, as Bolsas de Estudo
Universitárias e o projeto Cinzeiros em Espaços Públicos, este último na sequência do Projeto do Orçamento
Participativo da Matriz. Por fim disse ainda, a título de informação, que apesar da não execução total da obra de
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Requalificação do Caminho Fundo em 2019 e 2020, à presente data a parte a cargo da Junta de Freguesia já se
encontra totalmente concluída e liquidada. O documento colocado à votação foi aprovado com oito votos. ---------- Seguidamente passou-se ao ponto quatro, onde foi apreciado o Inventário dos Bens Patrimoniais da Junta de
Freguesia da Matriz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No quinto e último ponto da reunião foi apresentada uma Alteração Modificativa Orçamental de 2021. A
Tesoureira, Isabel Dutra esclareceu que do saldo de gerência de 2020 transita para 2021 os seguintes montantes:
9.468,45€ de despesas de Capital e 9.572,84€ de despesas correntes. Além deste saldo, nesta Alteração
Modificativa inclui-se ainda o Protocolo de Fundo Próprio para a Obra de Requalificação do Caminho Fundo, no
montante de cinco mil, duzentos e noventa e seis euros. O Saldo foi distribuído por várias rubricas, de acordo com
as necessidades de funcionamento da Junta, salientando-se: Animação para Crianças ao Ar Livre (Bebés Felizes
no Largo), Cinema ao Ar Livre (este ano com 5 sessões), Requalificação do Caminho Fundo, Construção do
Quiosque da Boavista, 3ª fase do melhoramento do acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, e substituição do
Painel de Informação Turística do Miradouro do Monte Carneiro. O documento colocado à votação foi aprovado
com oito votos. Deve ficar registado que os documentos foram aprovados com oito votos porque a vogal Sara
Oliveira, do Partido Socialista, teve necessidade de se ausentar da reunião, antes dos mesmos serem analisados
e votados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 por mim que a secretariei. -----------------------
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