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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM   
DEZOITO DE JULHO DE DOIS MIL E 
DEZOITO  

 

_____ Aos dezoito dias do mês de julho 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 e 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 Câmara Municipal da Horta, envio de edital sobre o Dia da Defesa Nacional; 

envio de e-mail com folheto de divulgação que acompanhou a fatura da agua de junho, 

sobre a entrega de resíduos no Centro de Resíduos do Faial; envio de e-mail a solicitar o 

envio dos procedimentos de recolha de monstros da Freguesia; envio de e-mail a 

solicitar informação sobre os eventos que irão decorrer na Freguesia, no mês de agosto. 

- Da DROAP, envio de e-mail com os fundos de orçamento de estado. _____________ 

- Da Capitania do Porto da Horta, envio de e-mail sobre o concurso de admissão de 

voluntários para prestação de serviço em regime de contrato na categoria de praças na 

classe de fuzileiros – 02/2018. ______________________________________________ 

- Do Grupo Parlamentar do PSD, envio de cópia de requerimento “Manutenção de 

caminhos agrícolas no Faial”. ______________________________________________ 

- Da Contabilidade Tribuna das Ilhas, envio de e-mail sobre a publicidade da Semana 

do Mar. ________________________________________________________________ 

- Do Império de Sant’Ana, envio de convite para estar presente nos festejos do Divino 

Espírito Santo. __________________________________________________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário, envio de ofício com Edital sobre a 

atividade suinícola. ______________________________________________________ 
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- Da Sociedade Filarmonia União Faialense, envio de e-mail com pedido de dispensa 

para a Regina Medeiros. __________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pela Câmara Municipal e afixar o Edital 

do Dia da Defesa Nacional. ________________________________________________ 

- Divulgar no Facebook e no site da Junta de Freguesia o folheto que acompanhou a 

fatura da água de junho, sobre a entrega de resíduos no Centro de Resíduos do Faial. __ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal sobre quais os procedimentos de 

recolha de monstros da Freguesia, informando que os cidadãos devem comunicar à 

Junta de Freguesia até sexta-feira o local para recolha de monstros para que na segunda-

feira os serviços da CMH os possam retirar. ___________________________________ 

- Informar o Tribuna das Ilhas, que por indisponibilidade financeira, não será possível 

aderir à publicidade da Semana do Mar. ______________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário, e afixar o 

Edital sobre a Atividade Suinícola. __________________________________________ 

- Autorizada a dispensa de Regina Medeiros, conforme o pedido de dispensa da 

Sociedade Filarmónica União Faialense. ______________________________________ 

- Solicitar à presidente da Assembleia de Freguesia a marcação de uma reunião 

extraordinária, para a aprovação do novo Regulamento de Bolsa de Estudo, sugerindo a 

data de 30 de julho. ______________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do 

185º Aniversário de Elevação da Horta de Vila a Cidade; ________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na estreia do Projeto Musical “Marés 

em 9 Cantos”; __________________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no jantar comemorativo do 90º 

Aniversario da Ourivesaria Olímpio; ________________________________________ 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, no 

jantar com o Grupo de Cantares Ilha Azul e Grupo “Terra Nostra” de Vila Verde, no 

âmbito do XXI Encontro de Música Tradicional da Ilha do Faial; __________________ 

- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na 

Sessão Solene Comemorativa do Dia da Freguesia de Castelo Branco; ______________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com Diva Silva e Vítor 

Rui Dores, sobre o Desfile da Semana do Mar; ________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião de trabalho com o vice-

presidente e técnicos da Câmara Municipal, sobre o sistema de escoamento de aguas 
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pluviais no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro e para a localização de 

Ecoponto na zona do Bairro da Boa Vista; ____________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa e na Procissão em honra de 

Nossa Senhora do Carmo; _________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do IV Aniversário 

da AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial; _____________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


