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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
SETE DE FEVEREIRO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos sete dias do mês de Fevereiro 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 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 Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio de e-mail 

resposta sobre a aplicação do SNC-AP, para o ano contabilístico de 2018. ___________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio e-mail sobre os Acordos de Execução e 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, relativamente à 

identificação das artérias que já forma alvo de intervenção da conservação e limpeza de 

bermas, valetas e caminhos. _______________________________________________ 

- Da Globalsoft, envio de e-mail sobre os débitos diretos da GRENKE. ___________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com a relação dos animais para o 

apascentamento de gado, no perímetro florestal do Faial. ________________________ 

- Da Grafinal, envio de e-mail sobre pedido de orçamento. ______________________ 

- De Mário Serpa, envio de orçamento das empresas Publibranco e Euromedalhas, para 

o fornecimento de medalhas; _______________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Manifestar ao Diretor Regional de Organização e Administração Publica, DROAP, a 

estranheza e desagrado pela falta de resposta ao pedido de esclarecimento desta Junta de 

Freguesia, relativo à aplicação SNC-AP, para o exercício contabilístico de 2018; _____ 
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- Manifestar ao Diretor Regional do Orçamento e Tesouro a estranheza e desagrado pela 

falta de resposta a um pedido de esclarecimento desta Junta de Freguesia, relativo a uma 

parcela de terreno publico, no Beco do Saco; _________________________________ 

- Manifestar ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa a estranheza pela 

falta de resposta a um pedido de esclarecimento desta Junta de Freguesia, relativo ao 

relacionamento da Cruz Vermelha Portuguesa com esta autarquia; _________________ 

- Solicitar orçamento à Sra. Nisa Silva, para a execução de brinde alusivo ao Dia da 

Mulher, inserido na celebração do Dia da Freguesia; ____________________________ 

- Adquirir 100 brindes alusivos ao Dia da Mulher, no valor de 2,00 € cada; __________ 

- Solicitar reunião com o executivo da Junta de Freguesia das Angustias, para tratar do 

possível esclarecimento do limite sul da freguesia Matriz/Angustias; _______________ 

- Solicitar à Presidente da Assembleia de Freguesia a realização de reunião 

extraordinária da Assembleia de Freguesia, para aprovar os seguintes Regulamentos: 

Orçamento Participativo, Apoio à Natalidade, Concurso Fotográfico “Matriz em 

Imagens”, Concurso Literário “Matriz, a Minha Freguesia”, e Análise da Situação 

Social da Matriz, no dia 27 de Fevereiro. _____________________________________ 

- Solicitar o ISBN e número de depósito legal para a publicação do Opúsculo com a 

conferência do Dia da Freguesia de 2017; _____________________________________   

- Enviar oficio a requisitar o serviço remunerado para o Urban Trail Matriz, integrado 

no programa do Dia da Freguesia. ___________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas comemorações dos 300 Anos do 

Voto do Senhor Santo Cristo; ______________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


