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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos trinta dias do mês de Maio 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 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 oficio sobre a transferência de 8.760,00 € 

referentes aos acordos de execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências; envio de convocatória para a reunião de preparação do desfile da 

Semana do Mar; envio de convite para participar na cerimónia de abertura do Encontro 

do Mundo Rural. ________________________________________________________ 

- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail a solicitar informação sobre o 

número de crianças que completam 3 anos até setembro do corrente ano, para efeitos de 

matricula no pré-escolar. __________________________________________________ 

- Do Delegado da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas do Faial, 

envio de e-mail com a lista de materiais inerentes à prefabricação de mobiliário urbano 

para o Miradouro do Monte Carneiro (4 bancos). _______________________________ 

- Da Cruz Vermelha Portuguesa, envio de ofício em resposta aos pedidos de 

esclarecimentos solicitados por esta Junta de Freguesia, sobre a situação do protocolo de 

cooperação estabelecido entre a Cruz Vermelha Portuguesa e esta autarquia, e sobre o 

seu reaparecimento nesta ilha. ______________________________________________ 

- Da Junta de Freguesia dos Cedros, envio de oficio a confirmar a presença no torneio 

de bilro, no âmbito da Festa de São Pedro. ____________________________________ 
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- Da Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários da Horta, envio 

do Plano e Orçamento da ADC dos Bombeiros da Horta. ________________________ 

- Da Associação Brigada Animal de Rua, envio de e-mail a informar do numero de 

animais identificados. ____________________________________________________ 

- Do Grupo Parlamentar Os Verdes, envio de e-mail sobre os Projetos de Resolução 

(PEV) – Ligações aéreas entre o Continente e as Regiões Autónomas. ______________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Consultar os dados estatísticos de nascimentos na Matriz, para informar a Escola 

Básica Integrada da Horta do numero de crianças que frequentam os 3 anos de idade até 

setembro, para efeitos de matricula no pré-escolar. _____________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Encerramento do Projeto “Nós 

Somos Pequenos Cidadãos na Ilha” do departamento do pré-escolar da Escola Básica 

Integrada da Horta; ______________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião de preparação do Desfile 

da Semana do Mar; ______________________________________________________ 

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

Comandante da Divisão Policial da Horta, sobre a requalificação urbanística duma área 

no extremo nascente do prédio onde está implantada uma zona residencial da Policia de 

Segurança Publica, tendo em vista à implantação de edifício para o Império União e 

Fraternidade da Ladeira de Santo António. ____________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


