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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
ONZE DE ABRIL DE  
DOIS MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos onze dias do mês de Abril 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 para estar presente na sessão de 

esclarecimentos sobre o controlo de roedores; envio de e-mail sobre o Centro de 

Processamento de Resíduos do Faial – Inicio de exploração por outra entidade. ______ 

- Da Freguesia da Praia do Almoxarife, envio de convite para estar presente na 

Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. _________________________________ 

- Da Policia de Segurança Publica, envio de ofício sobre a formação obrigatória de 

detentores de canídeos perigosos e potencialmente perigosos. _____________________ 

- De Ecos do Fado, envio de e-mail sobre o XII Encontro de fadistas na Ilha do Faial – 

pedido de divulgação. ____________________________________________________ 

- Do Orçamento Participativo dos Açores, envio de e-mail a convidar para participar 

nos Encontros Participativos, a realizar na Horta. _______________________________ 

- Da Grenke, envio de e-mail a solicitar o pagamento de valores em atraso. _________ 

- De Monte Carneiro Construções, envio de orçamento para o alargamento do 

caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. ___________________________ 

- De Rafael Construções, envio de orçamento para o alargamento do caminho de 

acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. _____________________________________ 
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- De Vachier & Associados, envio de fatura da atuação Filipe Pinto no âmbito do 

Projeto Concerto “Música no Coreto”. _______________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pelo Grupo Ecos do Fado e divulgar o 

cartaz sobre XII Encontro de Fadistas na Ilha do Faial; __________________________ 

- Acusar a receção do e-mail da Grenke e comunicar que, uma vez que o contrato de 

prestação de serviços foi firmado entre esta Junta de Freguesia e a Globalsoft, e estando 

esta autarquia em conversações relacionadas com os contratos de prestação de serviços 

com esta última, aguardamos o resultado final das mesmas para efeitos de qualquer 

procedimentos relacionados com este assunto. _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Policia de Segurança Publica e enviar uma 

listagem dos detentores de cães perigosos e potencialmente perigosos. ______________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com o 

responsável pela criação da nova página da internet da Junta de Freguesia. __________ 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com o Concelho Diretivo 

da Escola Básica Integrada da Horta e com a Direção da Casa de Infância de Santo 

António, sobre o Concurso Literário “Matriz a Minha Freguesia”. _________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa Inter Ilhas da RDP 

Açores, para falar do Concerto Acústico com Filipe Pinto, no âmbito do Projeto 

“Música no Coreto”. _____________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia, na sessão de esclarecimentos sobre o 

controle de roedores, promovido pela Câmara Municipal da Horta. _________________ 

- Participação da tesoureira e da assistente técnica da Junta de Freguesia, na formação 

destinada aos eleitos locais e funcionárias das autarquias, realizada pela DROAP. _____ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


