JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZOITO
_____ Aos vinte e seis 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 ofício sobre o Voto Municipal de
Pentecostes – Estandartes, envio de ofício sobre o Voto Municipal de Pentecostes –
Esmolas; envio de convite para estar presente nas comemorações do XII Dia Municipal
do Bombeiro. ___________________________________________________________
- Da Direção Regional do Ambiente, envio de convite para estar presente na cerimónia
de entrega de prémios do concurso Eco-freguesia, freguesia limpa 2017. ____________
- Do Serviço de Ambiente do Faial, envio de convocatória para a reunião sobre o
Azores Trail Run 2018. ___________________________________________________
- Da Policia de Segurança Publica, envio de Auto de Noticia por contra ordenação,
com o NPP nº 142506/2018. _______________________________________________
- Da Casa de Infância de Santo António, envio de ofício a agradecer a entrega dos
cabazes com os géneros alimentares, produto das inscrições do Matriz Urban Trail;
envio de ofício a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia na disponibilização do
Palco Móvel, para a Festa de Santo António. __________________________________
- Da Junta de Freguesia de Castelo Branco, envio de convite para estar presente no
encerramento do projeto Faial Ilha de Tradições, na Freguesia de Castelo Branco. _____
- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de ofício “Desejo de um menino”.
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- Do Grupo Coral da Horta, envio de convite para estar presente no V Horta Coral. __
- Da EBI Horta, envio de convite para estar presente no encerramento do projeto “Nós
somos pequenos cidadãos na ilha”. __________________________________________
- Da Associação de Veteranos do Sporting Club da Horta, envio da composição dos
corpos sociais da Associação e do seu Plano de Atividades. ______________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Proceder em conformidade com o solicitado pela Câmara Municipal da Horta e
solicitar a colaboração dos Impérios da Rua de Sant’Ana e União e Fraternidade da
Ladeira de Santo António, na cedência dos Estandartes e solicitar ao movimento “Portas
de Assis” e à Assistente Social da Matriz, uma listagem de pessoas carenciadas para
receberem as esmolas. ____________________________________________________
- Dar cumprimento aos procedimentos decorrentes do Auto de Noticia por contra
ordenação de canídeo, com o NPP 142506/2018, da Divisão Policial da Esquadra da
Horta, nomeando para o efeito como instrutor do processo, o residente da Junta de
Freguesia, Laurénio Manuel Azevedo Tavares. ________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Casa de Infância de Santo António, e
disponibilizar o palco móvel para os festejos de Santo António, no âmbito do Protocolo
de Cooperação. _________________________________________________________
- Agradecer o convite da Junta de Freguesia de Castelo Branco para participar no
encerramento do projeto Faial Ilha de Tradições, e lamentar não ser possível estar
presente devido a compromissos já assumidos. _________________________________
- Agradecer a informação da composição dos novos corpos sociais da Associação de
Veteranos do Sporting Club da Horta e disponibilizar a cooperação desta Junta de
Freguesia. ______________________________________________________________
- Informar o Vice-Presidente da Câmara Municipal do início da Obra da Freguesia –
alargamento do acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, solicitando a adoção dos
procedimentos necessários para a interdição da via no período de 07 a 19 de Maio. ____
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do
35º Aniversário do Grupo Coral da Horta; ____________________________________
- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com a
Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista, para tratar de possível colocação de
quiosque em madeira, para apoio às festas. ____________________________________
- Visita dos alunos do pré-escolar da Escola da Vista Alegre à sede da Junta de
Freguesia, com presença do presidente da Junta de 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. __________

___________________________________
___________________________________
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