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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DEZ DE JANEIRO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos dez do mês de Janeiro 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 Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a informar da transferência de 

4.250,00 € (quatro mil duzentos e cinquenta euros), referentes a acordos de execução e 

contratos interadministrativos de Delegação de Competências de 2017; envio de e-mail 

a informar da visita do Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal à Freguesia; 

envio de e-mail sobre a Assinatura dos Acordos de Execução e Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências para 2018; envio de convocatória 

para a reunião de trabalho sobre o Projeto Faial Ilha de Tradições. _________________ 

- Da Junta de Freguesia da Conceição, envio de e-mail sobre o Desfile Equestre. ____ 

- Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de convite para 

estar presente na apresentação do livro “Daniel de Sá – A Serena Sabedoria”; ________ 

- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de agradecimento pela colaboração 

e apoio prestados. ______________________________________________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de ofício sobre as inscrições para 

apascentamento de gado no Perímetro Florestal do Faial. ________________________ 

- Da ASD, envio de e-mail sobre a IV Academia do Poder Local _____________ 

- Da Escrita Sapiens, envio de proposta para a prestação de serviços de consultadoria 

contabilística. ___________________________________________________________ 
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- Da Infinity 8, envio de proposta de orçamento para o desenvolvimento do site de 

internet desta Junta de Freguesia. ___________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Solicitar reunião com a Chefe de Divisão de Ação Social da Ilha do Faial, do ISSA, 

para o executivo da Junta se inteirar dos problemas sociais da Freguesia da Matriz. ____ 

- Solicitar informação à DROAP sobre se é possível a Junta de Freguesia iniciar a 

contabilidade para o exercício de 2018 já no novo sistema de Normalização 

Contabilística para as Autarquias Locais – SNC-AP; ____________________________ 

- Enviar à Câmara Municipal os recibos de despesas realizadas com ações relativas aos 

Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

de 2017. ______________________________________________________________ 

- Confirmar a presença do Presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de assinatura 

dos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências para 2018. __________________________________________________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pelo Serviço Florestal do Faial e indicar 

quais os interessados no apascentamento de gado. ______________________________ 

- Aprovar a proposta apresentada pela empresa Infinity 8, para o desenvolvimento do 

site de internet, nas condições apresentadas, pelo valor de 550,00 € isento de IVA. ____ 

- Confirmar a reunião solicitada com a Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista, para 

o dia 11 de Janeiro, às 20:00 horas, na sede da Junta de Freguesia. _________________ 

- Convidar a Prof. Dra. Rute Dias Gregório para oradora do Dia da Freguesia e solicitar 

a colaboração da Universidade dos Açores, para esse efeito. _____________________ 

- Solicitar à Direção da Sociedade Amor da Pátria, a cedência do Salão de Festas, para a 

realização da Sessão Solene do Dia da Freguesia. _____________________________ 

- Convidar a Dixie Band para atuar no momento musical na Sessão Solene do Dia da 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

Ponto 4 – Orçamento para fornecimento papel fotocópia. _____________________ 

- Aprovar a proposta apresentada pela Papelaria Telegrafo, nas condições apresentadas, 

por oferecer o melhor preço. _____________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no concerto de Ano Novo, 

promovido pela Câmara Municipal. _________________________________________ 

- Participação na reunião solicitada pelo executivo da Junta de Freguesia, com um vogal 

do Concelho de Administração da SPRHI, ____________________________________ 

- Contato do presidente da Junta de Freguesia com a Delegação de Ciclismo do Faial 

para tratar da possível realização de uma prova de ciclismo na Freguesia; ___________ 
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_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


