
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos dez do mês de outubro 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 Assembleia Municipal da Horta, envio de ofício com Voto de Congratulação 

apresentado pelo grupo municipal do PSD, pela reabertura da Igreja do Carmo. _______ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convocatória para a reunião de trabalho 

sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências; envio de e-mail sobre o Projeto Faial Ativo – Hidroginástica; envio de e-

mail sobre o Dia Mundial da Terceira Idade – 29 de outubro. _____________________ 

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

de ofício sobre o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. 

Exercício de funções por contratos celebrados ao abrigo de programas/medidas de 

emprego criados na Região. ________________________________________________ 

- Da Direção Regional dos Assuntos do Mar, envio de e-mail sobre o ordenamento do 

Espaço Marítimo dos Açores/Resultados da primeira consulta aos interessados. ______ 

- Do Serviço de Desporto do Faial, envio de ofício sobre o encontro de futebol de 5, 

voleibol 4x4 e basquetebol 3x3 para a administração publica regional. ______________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a formação SNC-AP para as Freguesias dos 

Açores. ________________________________________________________________ 
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- Do Parque Natural do Faial, envio de e-mail com ofício sobre a organização de 

Trails em áreas protegidas. ________________________________________________ 

- Da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, envio de convite 

para estar presente na sessão de apresentação do I Plano de Ação de Combate à Pobreza 

e Exclusão Social 2018-2019, que terá lugar na Câmara Municipal da Horta. _________ 

- Da Prodemazores, envio de e-mail sobre herbicidas para eliminação de erva. _______ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Confirmar a presença do executivo da Junta de Freguesia na reunião de trabalho na 

Câmara Municipal, sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências; _______________________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e informar o número de utentes que vão 

participar na apresentação do trabalho desenvolvido por todos os centros de convívio na 

atividade “A importância das Tradições na Identidade do Povo”, no âmbito das 

comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade – 29 de outubro. _________________ 

- Confirmar a presença do Presidente da Junta de Freguesia na Sessão de Apresentação 

do I Plano de Ação de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2019, promovida 

pela Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências. _________________ 

Ponto 4 – Bolsas de Estudo. ______________________________________________ 

- Proceder à elaboração de Edital em conformidade com o Regulamento de Atribuição 

de Bolsas de Estudo e comunicar por e-mail aos candidatos e divulgar na página de 

internet da Junta de Freguesia, ficando os candidatos classificados da seguinte forma: 1º 

Cristina Alexandra Soares Carvalho, 2º Nídia Alexandra Silva da Costa Amaral; 3º Inês 

Mariana Meirinho Silva e 4º Barbara Goulart Vargas. ___________________________ 

Ponto 5 – Orçamento para limpeza da Ribeira. ______________________________ 

- Tendo em consideração os três orçamentos apresentados, foi deliberado adjudicar os 

trabalhos de limpeza da Ribeira à empresa Arménio Jardinagem por apresentar o melhor 

preço. _________________________________________________________________ 

Ponto 6 – Prova de Ciclismo da Matriz. ____________________________________ 

- Estabelecer contato com a Associação de Ciclismo do Faial para a realização de uma 

prova de ciclismo na Matriz, a realizar no mês de novembro. _____________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


