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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO  

 

_____Aos seis dias do mês de Junho 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 e Isabel Alexandra de 

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira e Daniel Dutra Moreira Rafael, 

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 sobre o Projeto Municipal Ativo; 

envio de convite para o encerramento do Projeto Faial Ilha de tradições 2018; envio de 

e-mail a autorizar a realização do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo 

António, nos dias 09 e 10 de Junho, bem como do cortejo. _______________________ 

- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de acordo de 

colaboração entre a Secretaria Regional da Energia Ambiente e Turismo e a Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de agradecimento pela colaboração no 

projeto “Os Pequenos Cidadãos na Ilha”. _____________________________________ 

- De Ana Luisa Félix, envio de e-mail a solicitar inscrição do filho nas Férias Jovens; 

- Da Ourivesaria Olímpio, envio de convite para estar presente no jantar 

comemorativo dos 90 anos da Ourivesaria. ____________________________________ 

- Da Policia de Segurança Publica, envio de parecer técnico sobre a realização dos 

Impérios União e fraternidade da Ladeira de Santo António e Império de Sant’Ana. ___ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Manifestar interesse à Câmara Municipal para receber no Centro de Convívio de 

Seniores, uma sessão de Fisioterapia, no âmbito do Projeto Municipal Faial Ativo; ____ 
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- Proceder à assinatura do acordo de colaboração entre a Secretaria Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia, nos seguintes domínios: -Recolha de 

resíduos abandonados em espaços públicos, incluindo a orla costeira; -Limpeza, 

manutenção e desobstrução de linhas de água afluentes a zonas urbanas;  -Operações de 

conservação da natureza e de qualificação do território; -Desenvolvimento de ações de 

sensibilização ambiental. __________________________________________________ 

- Solicitar à Direção Regional de Organização e Administração Publica, esclarecimento 

sobre os procedimentos para a possível substituição de um membro do executivo da 

Junta de Freguesia. ______________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de abertura do Encontro 

do Mundo Rural; ________________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de entrega de prémios, 

relativa ao Projeto Faial Ilha de Tradições, no parque de Exposições da Quinta de São 

Lourenço. ______________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


