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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e 

trinta minutos, reuniram-se na sede da Junta de Freguesia da Matriz, sita no Largo 

Duque Ávila e Bolama, na cidade da Horta, os elementos que formam a citada Junta, 

respectivamente, Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente, Isabel Alexandra de 

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Luis Carlos da Silva Morais, 

Secretário. _____________________________________________________________ 

_____ O Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, a 

qual foi aprovada por unanimidade e considerada conforme com a minuta previamente 

elaborada no final da dita reunião passando-se de seguida à discussão e análise dos 

assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as deliberações que se 

seguem após dar cumprimento ao período de antes da Ordem do Dia._______________ 

2 – Período antes da ordem do dia: ________________________________________ 

- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a solicitar a ata de aprovação da 

Assembleia de Freguesia, para a alteração de valores no âmbito do Acordo de Execução 

e Contratos Interadminstrativos de Delegação de Competências; envio de e-mail a 

solicitar o levantamento de equipamentos existentes na freguesia, abrangidos pela 

Delegação de Competências;  envio de e-mail a solicitar declaração de aceitação às 

alterações efetuadas aos Contratos Interadministrativos e Acordos de Execução, para ser 

assinada pela Assembleia de Freguesia. ______________________________________ 

- Da DROAP – Direção Regional de Administração e Organização Publica, envio 

de nota explicativa para registo contabilístico da nova transferência prevista na proposta 

de Lei do OE 2019. ______________________________________________________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de convocatória para a 

Sessão Ordinária da Assembleia Geral. ______________________________________ 

- Da ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores, envio de e-mail 

sobre a sessão de sensibilização – envio de logotipos para divulgação. ______________ 

- Da APADIF – Associação de Pais e Amigos do Deficientes da Ilha do Faial, envio 

de convite para estar presente no 25º Aniversário da APADIF. ____________________ 
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- Da Ouvidoria da Horta, envio de convite para estar presente nas comemorações de 

Santa Cecília, Missa Solene e VI Encontro de Coros de Santa Cecília. ______________ 

 - Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de convite para estar presente na 

sessão comemorativa do 25º Aniversário do Clube de Filatelia “O Ilhéu”. ___________ 

- Da Secretaria Regional da Saúde, envio de convite para assistir à Apresentação do 

Projeto do Novo Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Faial. _________________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas, Envio de convite estar 

presente na cerimónia da apresentação da segunda fase da requalificação do Porto 

Comercial da Horta e da construção do Edifício de Apoio às Atividades Marítimo-

Turísticas da Horta. ______________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de convite para estar 

presente na cerimonia de Inauguração do Matadouro do Faial. ____________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Proceder de acordo com o solicitado pela Câmara Municipal da Horta e enviar a ata da 

reunião de Assembleia de Freguesia que aprovar a transferência de valores no âmbito do 

Acordo de Execução Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências de 

2018; _________________________________________________________________ 

- Proceder ao levantamento dos equipamentos existentes na Freguesia, abrangidos pela 

Delegação de Competências e enviar à Câmara Municipal da Horta; ________________ 

- Enviar à ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores, o cartaz da sessão 

de esclarecimentos sobre os Direitos dos Consumidores. _________________________ 

Ponto 4 – Plano e Orçamento para 2019. ___________________________________ 

-  

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na exibição dos vídeos vencedores do 

“Entre Mares 2018”, no âmbito do III Festival de Curtas Metragens C(h)orta, da AJIFA. 

- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente da 

Junta, na Sessão de Encerramento e na Cerimónia de Entrega de Prémios do III Festival 

de Curtas Metragens C(h)orta, da AJIFA; _____________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na apresentação da 2ª Fase da 

Requalificação do Porto Comercial da Horta e da construção do Edifício de Apoio às 

Atividades Marítimo-Turísticas da Horta; _____________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na apresentação do Projeto do Novo 

Quartel dos Bombeiros Voluntários do Faial; __________________________________ 
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- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Inauguração das Novas 

Instalações da Creche “O Castelinho”; _______________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa de Finados; ____________ 

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

Profissional. ____________________________________________________________ 

_____ E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual se 

lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos termos legais. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


