ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ
------------------------------------------------------------------ Ata nº 5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e um dias do mês de junho 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 o número um do artigo onze da Lei
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, realizou-se a primeira sessão ordinária de
dois mil e dezoito da Assembleia de Freguesia da Matriz, verificando-se as seguintes presenças: Teresa Maria
Torcato Barradas, presidente, Cristina Fátima Costa Rosa, primeiro secretário, Sandra Silveira Silva, segundo
secretário, e os restantes membros: Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira, César Augusto Bettencourt Lima, José Ávila
Menezes, Carlos Alberto da Silva Machado, Luís Carlos da Silva Morais e Maria do Céu Barroca Brito. ---------------Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares, Presidente, Isabel
Dutra, Tesoureira, e Daniel Rafael, secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pela Presidente da Mesa, deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ---------Ponto um –Eleição para substituição do vogal da Junta de Freguesia, Daniel Dutra Moreira Rafael, que exerce as
funções de secretário e que apresentou a sua renúncia ao cargo. --------------------------------------------------------------Ponto dois –Apreciar a Informação sobre as Atividades da Junta de Freguesia, desenvolvidas no período de 16 de
abril a 15 de junho de 2018, bem como da situação financeira da autarquia. ---------------------------------------------Ponto três – 2ª Revisão Orçamental de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------Primeiramente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por maioria, com seis votos a favor e três
abstenções por não terem estado presentes nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------Seguidamente, e dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa deu a palavra
ao Presidente da Junta de Freguesia, que esclareceu os presentes dos motivos que levaram o vogal Daniel Rafael
a pedir a suspensão do seu mandato, por incompatibilidade com as suas atuais funções profissionais. De seguida,
fez-se a votação nominal para preenchimento do lugar de secretário da Junta de Freguesia, sendo eleito, com seis
votos a favor e três abstenções, o vogal Luís Carlos da Silva Morais, que foi proposto pelo Presidente do órgão
executivo, passando o Daniel Rafael a ocupar o seu lugar como vogal na Assembleia de Freguesia. Sobre este
assunto o Presidente referiu que tinha consultado a DROAP (Direção Regional da Organização e Administração
Pública) e a ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), para conhecimento dos procedimentos relativos à
substituição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente fez um balanço sobre as principais atividades
desenvolvidas. Referiu que está a ser preparada a festa de São Pedro, em parceria com a Comissão de Festas do
Bairro da Boa Vista, bem como a participação da freguesia na Semana do Mar, com o tema património “Amor da
Pátria”. Informou que a primeira fase da obra do alargamento do caminho de acesso ao Miradouro do Monte
Carneiro já está concluída, com a construção de cento e vinte metros de caleira galgável, a regularização da via
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em quatro metros de largura na mesma área, e ainda o ligeiro alargamento do caminho desde o final da zona da
caleira até ao inicio da entrada no mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que, com a colaboração dos serviços da Delegação de Obras Públicas, foram colocados novos bancos
em betão no Miradouro do Monte Carneiro. -----------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que foi aprovada a candidatura da Junta de freguesia ao programa EcoFreguesia, freguesia limpa.-O vogal José Menezes pediu a palavra para felicitar a Junta de Freguesia pelo seu desempenho e melhoramento
na página da internet. Realçou a necessidade de alertar as consciências para o civismo em alguns espaços públicos
da freguesia. Questionou ainda o Presidente, sobre a adesão das lojas da freguesia relativamente ao “Vale
Compras Bebé”, bem como o ponto da situação do concurso fotográfico. O Presidente esclareceu que está a ser
analisada a reparação ou reposição de alguns equipamentos vandalizados nos espaços públicos, nomeadamente
no Largo do Relógio. Referiu também a necessidade de se fazer uma intervenção, na Canada das Dutras, em
cooperação com a Câmara Municipal da Horta, para atenuar a regular e excessiva acumulação de lixo junto dos
ecopontos instalados naquela zona. O vogal César Lima sugeriu que fosse novamente divulgada a informação
sobre o dia de recolha do lixo, em cada zona da freguesia. A vogal Maria do Céu Brito, sugeriu que a Torre do
Relógio estivesse aberta para visitas e que houvesse, no local, comércio turístico. O Presidente da Junta, pediu a
palavra e esclareceu que a informação sobre a recolha de monstros tem sido divulgada pelos meios de divulgação
eletrónica da autarquia, e que tem havido várias campanhas de sensibilização ambiental por parte da Câmara
Municipal e da Direção Regional do Ambiente. Relativamente ao Concurso Literário “Matriz a Minha Freguesia”,
o Presidente referiu que a Junta já reuniu com a Escola Básica Integrada António José de Ávila e com a Casa de
Infância de Santo António para apresentação e pedido de colaboração na divulgação e acompanhamento deste
projeto. Quanto ao Concurso Fotográfico “Matriz em Imagens”, referiu ter sido lançado muito recentemente e
que ainda não tem qualquer indicador da recetividade. No que diz respeito ao “Vale Compras Bebé” informou
que todos os estabelecimentos do comércio tradicional contatados aderiram, tendo estes considerado a ideia
interessante. Acrescentou também que a Junta já contatou a administração do Hospital para solicitar a colocação
de informação para divulgação do projeto na Maternidade. Relativamente à Torre do Relógio, o Presidente
informou que no quadro da cooperação com outras entidades, nomeadamente com a Câmara Municipal, será
possível abrir a Torre do Relógio e o Império dos Nobres, para visitas turísticas, bem como a Igreja do Carmo na
cooperação com a Paróquia e a Ordem Terceira do Carmo, aproveitando para o efeito a presença dos jovens
colocados nas autarquias ao abrigo do programa OTLJ (Ocupação de Tempos Livres dos Jovens). ---------------------Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente tomou a palavra para explicar a necessidade
da revisão orçamental que se justifica pela aprovação da candidatura realizada ao programa EcoFreguesia,
freguesia limpa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E 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. ---------
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