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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos sete dias do mês de Março 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, através de videochamada. ________________________________________ 

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 ofício com proposta para instalação de 

novo ecoponto na Freguesia; envio de e-mail com o manual de instruções para as Juntas 

de Freguesia, relativo ao registo no SICAFE; envio de e-mail sobre o Projeto Faial Ilha 

de Tradições – FIT, envio de e-mail com as festividades do Concelho da Horta; envio 

de e-mail com o relatório da visita à Freguesia da Matriz. ________________________ 

- Do Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre a consulta anual 

dos cadernos de recenseamento eleitoral. _____________________________________ 

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

Geral Eleitoral e V Encontro das Freguesias dos Açores – 06 de Abril. ______________ 

- Da Direção de Finanças da Horta, envio de e-mail sobre a campanha de receção das 

declarações de modelo 3 de IRS de 2017. _____________________________________ 

- Da SPRHI, envio de e-mail sobre a reparação da habitação do Sr. Rogério Silva. ___ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Indicar à Câmara Municipal o Bairro da Boa Vista para a colocação de um novo 

ecoponto, que enquadra o Bairro, o Loteamento e a Nova Urbanização da Boa Vista. __ 

- Proceder em conformidade com a informação recebida da Câmara Municipal, para o 

registo de canídeos no SICAFE. ____________________________________________ 
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- Informar a Câmara Municipal que a preferência da Junta de Freguesia para a Noite 

Cultural, no âmbito do Projeto FIT, é a de Chamarritas, solicitando informação sobre 

quais os Grupos disponíveis para o efeito. ____________________________________ 

- Após apreciado o Relatório de visita da Câmara à Freguesia da Matriz, verifica-se que 

está em conformidade com o visitado e acordado. ______________________________ 

- Divulgar a informação recebida do Ministério da Administração Interna sobre a 

consulta dos cadernos de recenseamento eleitoral, na página do Facebook da Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Proceder à inscrição do Presidente da Junta de Freguesia na Assembleia Geral 

Eleitoral e V Encontro das Freguesias dos Açores, da Delegação Regional dos Açores 

da ANAFRE. ___________________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia, com o vice-presidente da Câmara, ao 

Caminho Fundo para analisar a possível requalificação e alargamento da estrada e visita 

à Canada do Caminho Fundo para observar o muro de pedra que ruiu e tratar da sua 

remoção e rampeamento do talude; __________________________________________ 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia, com o vice-presidente da Câmara 

Municipal da Horta, ao Largo do Carmo para verificar a existência de uma cabine em 

blocos com cobertura de laje em betão junto da Igreja do Carmo e tratar da sua 

remoção; ______________________________________________________________ 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia, com o vice-presidente da Câmara 

Municipal da Horta, à Rua do Paiol para analisar a possível correção e alargamento de 

curva nesta estrada municipal; ______________________________________________ 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia, com o Padre Marco Luciano, às obras de 

restauro da Igreja do Carmo. _______________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


